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مقدمة

لقد مىض زمن طويل منذ صدور الطبعة األوىل ملعجم أعالم األدب العريب املعارص عام 
١٩٩٦، أو هكذا يبدو. واألسامء املعروفة التي تضمنتها تلك النسخة تعود بشكل أسايس إىل 
جيل الستينات ومعظمهم قد تويف اليوم. ولكن هذا ال ينفي أنه عمل مميز وفريد من نوعه يف 
امتداده (بحيث يشمل العامل املتحدث باللغة العربية كله) وارتكازه عىل السري الذاتية. وقد 
ُطلب من املؤلفني تدوين خربهتم كتابًة منذ اإلهلام األول وصوال إىل صقل موهبتهم. ومن 

املذهل أن نقرأ كيفية ورود ترمجات بشكل ملحوظ يف العديد من احلاالت.
لقد استمر مركز الدراسات للعامل العريب املعارص (CEMAM) واملعهد األملاين لألبحاث 
عمل  إصدار  ُيعترب  حمّدثة.  ثانية  نسخة  تطوير  هبدف  األدبية  التطورات  متابعة  يف  الرشقية 
مرجعي مهمة طويلة األمد، وتستغرق الكثري من الوقت، إهنا أشبه بسباق ضد الزمن. ومع 
اخلطط  حتّولت  وهكذا  برز،  قد  الكّتاب  من  جديدًا  جيًال  أن  جليًا  أصبح  الوقت،  مرور 
نحو إضافة جمّلد بأسامء الوافدين اجلدد. ولكن لألسف باءت بالفشل مجيع املحاوالت التي 
ُبذلت للحصول عىل التمويل. واضطررنا إىل االكتفاء بنسخة حمّدثة جزئيًا، مبا معناه أنه 
ّمت حتديث السري الذاتية وإضافة حفنة قليلة من املؤلفني اجلدد. ويف سنة ٢٠٠٤، قام املعهد 
األملاين لألبحاث الرشقية بإصدار النسخة املحّدثة باللغة االنكليزية. وحيث أننا ندرك أن 
قائمة األسامء تتضمن بعض الثغرات الكربى، ونحن نسعى جاهدين إىل إنتاج فهرس شامل 
مبؤلفات الكّتاب، وأكرب كّم من املواد التي ميكن مجعها عن الكاتب نفسه، فإن إعادة نرش 

الطبعة العربية قد تأّخر لغاية اليوم.
إن الكّتاب الذين مت اختيارهم كام مت تقدميهم يف هذا العمل، سامهوا مجيعهم يف جعل 
اجلديدة  الكتابية  لألساليب  املعايري  وضعوا  بحيث  اليوم،  عليه  هو  ما  عىل  العريب  األدب 

وتركوا بصمة دائمة عىل الرسائل العربية.
ومع ذلك، ليس من السهل حتديد املعايري الالزمة النتقاء الكّتاب، ومتى ّمت حتديدها، 
 ١٩٨١ عام  املرشوع  كامبيل  روبرت  استهل  لقد  كافة.  احلاالت  يف  تطبيقها  يسهل  فال 
الناقد  وخاصة  املعارص،  العريب  للعامل  الدراسات  مركز  من  خاصة  جمموعة  مبساعدة 
والفيلسوف حممود رشيح، ومن املعهد األملاين لألبحاث الرشقية الزميل ستيفان غوت، 



مقدمة و 

وما  العرشين  القرن  يف  ولدوا  الذين  الكّتاب  الكّتاب:  النتقاء  التايل  املعيار  حددوا  حيث 
زالوا عىل قيد احلياة بحلول عام ١٩٧٠. كام ينبغي أن تكون حصلت مسامهتهم يف الرسائل 
يف املرحلة التي أعقبت احلرب العاملية الثانية. وهذا ما يفّسر غياب شخصيات أدبية بارزة 
من مثل مجيل صدقي الزهاوي، ومعروف الرصايف، ومصطفى لطفي املنفلوطي، والعديد 

غريهم من الكتاب الذين كانوا يف أوج جمدهم يف فرتة ما بني احلربني أو حتى قبل ذلك.
وجتدر املالحظة هنا إىل أننا نستعمل مصطلح األدب العريب بطريقة حمدودة للداللة 
عىل الكتابات األدبية باللغة العربية. فاألعامل األدبية الصادرة بالفرنسية أو االنكليزية لكّتاب 

عرب غري ُمدرجة هنا رغم أهنا عديدة.
إىل ذلك، فمن بني الكّتاب اجلدد الذين متت إضافتهم إىل املجلدات األصلية، قد ّمت 
استثناء النقّاد من بينهم. ومن هنا غياب العديد من األسامء املعروفة مثل جابر عصفور، 
وجهاد فاضل، إلخ. وهذا يعود إىل أننا مل نحاول إدراج النقاد اجلدد، بل آثرنا الرتكيز عىل 

األدباء ملا هلم من فضل يف صقل األدب.
وعىل الرغم من كل هذه القيود، يبقى املجّلدان من املصادر املرجعية القّيمة التي مل حيّل 
حملها بعد عىل حّد علمنا أية إصدارات أخرى حديثة. صحيح أنه تتوافر عىل شبكة االنرتنت 
معلومات ومعطيات عن العديد من الكّتاب العرب، والذين أتينا عىل ذكرهم، إىل جانب 
بعض الكتب التي تضّم الكّتاب الذين اخرتناهم. ولكن ال ميكن مقارنتها بـأعالم األدب 

العريب املعارص.
نشعر أن هذا العمل ال يزال يستحق حيزًا يف املكتبات املرجعية.

ونأمل أن يأيت يوم يتم فيه إصدار جملد إضايف يغطي اجليل اجلديد من األدباء من فرتة 
منتصف السبعينات ولغاية يومنا هذا. ونحن نرحب بالتأكيد بكل املالحظات واالقرتاحات 

التي من شأهنا املسامهة يف حتسني الطبعة التالية واملجلد اإلضايف إىل أبعد حد ممكن. 



كلمة شكر

بداية، نود أن نستهل هذه الطبعة اجلديدة بتوجيه كلمة شكر إىل العاملني يف املعهد األملاين 
بفضل  العمل  هذا  إنجاز  يف  سامهوا  الذين  فيه  والطالب  واملتدرجني  الرشقية  لألبحاث 

مساعدهتم وتضافر جهودهم.
واينريش  إيناس  الدكتورة  كنج،  نارا  السيدة  من  كل  بجهود  خاص  بنوع  نشيد 
والدكتور ستيفان ليدر، مدير املعهد األملاين لألبحاث الرشقية ملا قدموه من دعم معنوي 

ومادي.
وال بد من أن ننوه إىل أنه لوال الدعم املادي الذي قّدمه مركز األبحاث التابع جلامعة 
القديس يوسف واملسامهة املادية للمعهد األملاين لألبحاث الرشقية يف أمور الطباعة، بالنسبة 
هلذا اإلصدار والطبعة االنكليزية (٢٠٠٤)، ملا أبرص هذا العمل النور. وال ننسى أن املساعدة 
املادية التي قدمتها مؤسسة ديانا صباغ كانت حجر األساس يف إنجاز املرشوع األسايس 

الذي ظهر للمرة األوىل سنة ١٩٩٦. 

تشري عالمة * بعد إسم معني إىل أن الكاتب مدرج ضمن قائمة أسامء املؤلفني يف املعجم.
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ثروت إبراهيم دسوقي باشا أباظة
النوع األديب: روائي، كاتب قصيص.

والدته: ١٩٢٧ يف القاهرة، مرص.
وفاته: ٢٠٠٢.

ثقافته: مدرسة املنرية ّمث مدرسة العباسّية، القاهرة، ١٩٣٥-١٩٣٩؛ فاروق األّول الثانوية، 
ّمث فؤاد األّول الثانوية، القاهرة، ١٩٤٠-١٩٤٦؛ جامعة فؤاد األّول، القاهرة، ١٩٤٦-١٩٥٠. 

ليسانس يف احلقوق.

جملس  رئيس  األهرام،  بجريدة  األديب  القسم  رئيس  صحفي،  حمام،  سطور:  يف  حياته 
إدارة جمّلة اِإلذاعة والتلفزيون، نائب رئيس اّتحاد الكّتاب يف مرص، عضو جملس الشورى، 
األدباء؛  مجعّية  إدارة  جملس  للصحافة،  األعىل  املجلس  للثقافة،  األعىل  القومي  املجلس 
سكرتري عام نادي القّصة؛ رئيس فخري رابطة األدب احلديث؛ عضو نادي القمل بلندن. 
أمريكا،  وزار  والسودان،  لبنان  سوريا،  قطر،  الكويت،  السعودّية،  العربّية  اململكة  زار 
إنجلرتا، فرنسا، سويرسا، أملانيا، إيطاليا، بولندا، يوغوسالفيا، اليونان واليابان. متزّوج وله 

ولد وبنت.

السرية:
ولدُت بالقاهرة عام ١٩٢٧ يف ٢٨ يونيه وقد كنت يف غناء عن ذكر هذا التاريخ وقد جاء 
ذكره بالبيانات إّال أّنني أذكره ألّن أيب مل يشأ أن يقيد ميالدي بالقاهرة وإّنام انتظر حتى 
ذهب إىل بلدتنا يف الريف غزالة اخليس مركز الزقازيق بإقليم الرشقية وقيدين هناك ولذلك 
فتاريخ ميالدي الرسمي املقّيد بشهادة امليالد يف البطاقة هو ١٥ يوليو ١٩٢٧ وقد ذكرت 
هذه الواقعة عىل بساطتها ألبّين مدى ارتباطنا بالريف ويوم ولدت كان أيب عضًوا مبجلس 
مرات  عّدة  وزيًرا  عّين  ّمث   ١٩٣٨ إىل   ١٩٣٠ سنة  النّواب  ملجلس  وكيًال  صار  ّمث  النّواب 
واستمّر يف إحدى هذه املرات مخس سنوات متتالية يف الوزارة. وهذا املولد وتلك النشأة 
التي جتمع بني أب فالح ينتمي إىل الريف ويدين له بكل ما وصل إليه من جمد وأب وصل 

يف نفس الوقت إىل أعىل مراتب الدولة جعلتني أخالط كل الطبقات خمالطة معارشة تامة.
وكان أيب أديًبا وهكذا بدأت القراءة وأنا يف السابعة. وكان يرعى مباله وجاهه الشعراء 
فكان بيتنا ال خيلو من شاعر كبري وهلذا أتقنت اللغة العربية اتقاًنا قل أن يتاح ملن تعّلموا مثيل 



ثروت إبراهيم دسوقي باشا أباظة  ٤

يف غري املدارس املتخصّصة يف العلوم الدينّية واللغوّية. وقد قضيت طفولتي الباكرة بحّي 
املنرية وهو حّي شعبي ّمث انتقلت قبيل حصويل عىل االبتدائّية إىل حّي العباسّية وهو حّي 
جيمع بني كل الطبقات فرصاع الطبقات الذي يقولون عنه إمنا هو عندي أكذوبة كبرية ال 

حقيقة وراءها أبًدا.
تزّوجت عن حّب من عفاف أباظة ابنة شاعر العربية واملرسح الكبري عزيز أباظة* ولنا اآلن 
ابنة ختّرجت من كلّية اآلداب قسم اللغة الفرنسّية واسمها أمينة وابن واسمه دسوقي ختّرج يف 
العام املايض من كلية احلقوق وعّين باألمس معاوًنا للنيابة وهي أوىل درجات السمل القضائي.

يل  مقالة  فأّول  كتبي  نرش  يف  صعوبة  وجدت  وال  مقااليت  نرش  يف  صعوبة  أجد  مل 
ابن  وهو  كتاب  وأّول  سنة   ١٦ عمري  وكان   ١٩٤٣ سنة  القدمية  الثقافة  مبجلة  نرشت 
واليشء  سنة   ٢٧ عمري  وكان   ١٩٥٤ سنة  أقرأ  سلسلة  يف  املعارف  دار  يل  نرشته  عامر 
٢٢ يناير سنة ١٩٥٢  الوحيد الذي آسف عليه أّن أيب مل ير شيًئا من كتبي ألنه تويف يف 
ولكنه كان قد قرأ كل ما كتبته بالصحف واملجالت حتى وفاته وكنت أنرش بجميع 
إليها  مجعت  ّمث  الثقافة  جملة  يف  أّوًال  النرش  يف  انتظمت  ولكنني  تقريًبا  املرصية  اجلرائد 
أسبوعًيا بجريدة املقطم ّمث تركتها ألكتب مقاًال  جملة الرسالة ّمث أصبحت أكتب مقاًال 
وأغلقت  اجلريدة  عىل  الثورة  استولت  حتى  أكتبه  ظللت  وقد  املرصي  بجريدة  أسبوعًيا 
أخبار  ّمث  املصّور  القصص مبجلة  أكتب  أصبحت  ّمث  أصحاهبا.  أموال  وصادرت  أبواهبا 
ومل  وتركتها  هنايتها  إىل   ١٩٥٤ من  القاهرة  بجريدة  فرتة  وعملت  اجلمهورية  ّمث  اليوم 
فجزائي  مرص  يف  السابق  العهد  دكتاتورية  متّجد  واحدة  كلمة  كتبت  ما  كل  يف  أكتب 
أنني مل أعّين يف أي وظيفة منذ ختّرجي ١٩٥٠ أّما جريدة القاهرة فقد كانت ملًكا لألمري 
عينني  حتى  وظيفة  بال  وظللت  اهللا  رمحه  احلربوك  إسامعيل  صديقي  هبا  وعينني  فيصل 
العربية  اجلامعة  وكانت   ١٩٧٤ عام  االذاعة  جملة  إدارة  ملجلس  رئيًسا  السادات  الرئيس 
كتابايت  وكانت  رفضت  طبًعا  السادات  قبل  املرصية  السلطات  ولكن  هبا  تعييني  تريد 
بإحدى  شهور  فلمّدة  بوظيفة  التحقت  فإذا  الصحف  خارج  من  الفرتة  هذه  يف  كلها 
أنني  الطريف  من  ولعله  الفراغ  من  خوًفا  وظيفة  أي  أرفض  أكن  ومل  األهلية  املجالت 
حني نلت جائزة الدولة التشجيعية يف أّول سنة أنشأت فيها عام ١٩٥٨ عن رواية هارب 
من األيام نلت معها وسام العلوم والفنون فصدرت الرباءة به ووظفني يف الرباءة رئيس 
حترير جملة اِإلعالن فقد قبلت هذه الوظيفة حّتى أحّس حني أستيقظ يف الصباح أن يل 

عمًال ميكن أن أذهب إليه.
ولعّل أهم األعامل التي وضح فيها الرمز مها هارب من األيام و يشء من اخلوف وقد 
ظهر كالمها بالسينام والتلفزيون واِإلذاعة وظهرت هارب من األيام عىل املرسح يف عالج 

درامي قامت به السّيدة أمينة الصاوي.
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مؤّلفاته:
مرص،  مكتبة  عن  التايل  كل  صدر  (مالحظة: 

القاهرة، إّال يف حال ذكر اسم نارش آخر.)
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قرص عىل النيل، ١٩٥٧.  -٣

ّمث ترشق الشمس، ١٩٥٩.   -٤
لقاء هناك، ١٩٦٠.   -٥

الضباب، ١٩٦٥.  -٦
يشء من اخلوف، ١٩٦٦.   -٧

أمواج وال شاطىء، ١٩٦٩.   -٨
أوقات خادعة، دار هنضة مرص، ١٩٧٠.  -٩

نوع من احلّب، بريوت، دار القمل، ١٩٧٠.   -١٠
جذور يف اهلواء، ١٩٧٤.  -١١

خائنة األعني، القاهرة، ١٩٧٧.  -١٢
نقوش من ذهب ونحاس، ١٩٧٩.  -١٣

خيوط السامء، ١٩٨٢.  -١٤
طائر يف العنق، القاهرة، مكتبة غريب، ١٩٨٣.  -١٥
غريب،  مكتبة  القاهرة،  الظهرية،  يف  أحالم   -١٦

.١٩٨٤

غريب،  مكتبة  القاهرة،  وأصداف،  لؤلؤ   -١٧
.١٩٨٥

غريب،  مكتبة  القاهرة،  حيرتق،  ال  النهر   -١٨
.١٩٨٦

الغريب،  مكتبة  القاهرة،  السامء،  من  طارق   -١٩
 ١٩٨٦

الغفران، ١٩٨٨.  -٢٠
وباحلّق نزل، القاهرة / اِإلسكندرية، املكتب   -٢١

املرصي احلديث، ١٩٨٨.
بريق يف السحب، ١٩٩٢.  -٢٢

أمل وأقدار، القاهرة، دار الرشوق، ١٩٩٩.   -٢٣
خيوط واهية، القاهرة، دار الرشوق، ٢٠٠٠.   -٢٤

ب) القصص القصرية:
املايس،  الكتاب  سلسلة  اخلرضاء،  األيام   -١

القاهرة، الكاتب العريب، ١٩٦١.
ذكريات بعيدة، دار القمل، ١٩٦٣.  -٢

العريب،  الكتاب  دار  القاهرة،  اللعبة،  هذه   -٣
.١٩٦٧

حني مييل امليزان، القاهرة، دار أخبار اليوم،   -٤
.١٩٧٠

الكتاب  دار  بريوت،  الرمال،  يف  السباحة   -٥
اللبناين، ١٩٧٣.

املحور  كان  وقد  العريب  والعامل  مرص  يف  كربى  ضّجة  اخلوف  من  يشء  أثارت  وقد 
األسايس فيها هو الرشعية وكانت هناك مجلة تنطق هبا اجلموع وهي زواج عرتيس من 
باطل  فؤادة  من  عرتيس  زواج  هتتف  السينام  دور  من  اجلموع  كانت  وقد   باطل فؤادة 
ولذلك مل يستمر عرض الرواية أكثر من ثالثة أسابيع يف دارين للسينام بالقاهرة ّمث مّرت 
وقد  بالتلفزيون  كثًريا  تعرض  أصبحت  احلرية  عهد  يف  ولكنها  باألقاليم  رسيًعا  مروًرا 
عن  يعّبر  أن  املؤلف  أراد  كلام  املرسحيات  يف  كثًريا  يستعمل  سائًرا  مثًال  اجلملة  أصبحت 

احلرية.
وبعد فإّن الكتابة عن النفس هي رش أنواع الكتابة وأعتقد أنني حتى اآلن حتّملت فوق 
ما أطيق فأرجو أن أكتفي هبذا معتذًرا عّما اضطررت أن أذكر يشفع اعتذاري أنني مل أقل 

إال احلق ولكن ليس من املحتم أن كل حق ال بد له أن يقال.



ثروت إبراهيم دسوقي باشا أباظة  ٦

اليوم،  أخبار  مؤسسة  القاهرة،  حيّبها،  ألنه   -٦
.١٩٧٧

اليوم،  أخبار  دار  القاهرة،  يشء،  وبقي   -٧
.١٩٧٩

ج) املرسحيات:
احلياة لنا، القاهرة، املطبعة املنريّية، ١٩٥٥.  -١

العربية،  النهضة  دار  القاهرة،  احلياة،  حياة   -٢
.١٩٦٨

العربّية،  النهضة  دار  أقاصيص العرب،  من   -٣
١٩٦٨، جمموعة متثيلّيات إذاعّية.

د) دراسات ومقاالت:
الكتاب  بريوت،  حسني،  طه  من  شعاع   -١
روز  كتاب  سلسلة  والقاهرة،  اللبناين 

.١٩٧٤ ،اليوسف
الرسد القصيص يف القرآن الكرمي، ١٩٧٦.   -٢

دار  القاهرة،  العريب،  الشعر  يف  القّصة   -٣
املعارف، ١٩٧٧.

اليوم،  أخبار  مؤسسة  القاهرة،  نزل،  وباحلق   -٤
.١٩٧٧

خواطر ثروت أباظة، ١٩٨٠.  -٥
الثقايف  املركز  القاهرة،  واحلرية،  الشباب   -٦

اجلامعي، ١٩٨٠.
أخبار  مؤسسة  قلمية،  صور  الليل،  عاشق   -٧

اليوم، ١٩٨٦.
ذكريات ال مذكرات، مكتبة غريب، ١٩٨٨.  -٨
مرص  هنضة  القاهرة،  مضاجع،  بال  نيام   -٩

للطباعة والنرش والتوزيع، ١٩٩٠.
قراءات ومشاهدات، هنضة مرص، ١٩٩١.  -١٠

التعاون  دار  مؤسسة  القاهرة،  املمّزق،  الزمن   -١١
للطبع والنرش، ١٩٩٢.

هـ) األعامل الكاملة:
مؤّلفات ثروت أباظة، ٦ جمّلدات، القاهرة،   -١
اهليئة املرصّية العامة للكتاب، ١٩٧٥-١٩٩٢.

مؤلفات ثروت أباظة، ١٩٨٦-٢٠٠٠.  -٢

عن املؤّلف:
ثروت  أدب  يف  والفن  الدين  مهدي:  بندق،   -١

أباظة، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٦٨.
الفّالح  أباظة  ثروت  حمّمد:  فوزي،   -٢

األرستقراطي، ١٩٧٩.
رشف، عزيز: النامذج البرشّية يف أدب ثروت   -٣

أباظة، القاهرة، دار التعاون، ١٩٨٠.
ومرايا  أباظة  ثروت  صربي:  حمّمد  السّيد،   -٤
الشعب،  مطبوعات  القاهرة،  اآلخرين، 

.١٩٩٦

مقاالت:
السياسة، ٢٠٠٢/٣/١٨.  -١

احلياة، ٢٠٠٢/٣/١٨.  -٢
األهرام، ٢٠٠٣/٦/٢٤.   -٣

مقابالت:
أدب ونقد، ١٩٩٣، جمّلد ٢، ٩٩، ص ٧٤.  -١

احلوادث، ١٩٩٥/٩/٤، ص ٥٨.  -٢



٧ 

عزيز محّمد أباظة
النوع األديب: شاعر، كاتب مرسحي.

والدته: ١٨٩٨ يف منية القمح، املحافظة الرشقّية، مرص.
وفاته: ١٩٧٣.

ثقافته: املدرسة النارصّية اِإلبتدائّية، ّمث املدرسة التوفيقّية، ّمث كلية احلقوق حيث نال شهادة 
ليسانس يف سنة ١٩٢٣.

حياته يف سطور: حمام؛ معاون النيابة يف ميت غمر؛ وكيل النيابة يف طنطا؛ مدير حتقيق 
الفيوم  مدير  كان  كام  مديرها،  ّمث  القليوبية،  يف  للمديرّية  وكيل  القاهرة؛  يف  الشخصّية 
ّمث املنيا؛ حمافظ بورسعيد، ّمث مدير أسيوط. عضو املجمع اللغوي العريب املرصي، عضو 
جملس النّواب، ّمث عضو جملس الشيوخ، عضو املجلس األعىل للفنون واآلداب. حصل 
١٩٦٣. سافر يف العامل العريب برّمته. ويف أوروبا زار كًال  عىل جائزة الدولة للفنون سنة 
وله  متزوج  وتشيكوسلوفاكيا.  والنروج  والسويد  وايطاليا  وسويرسا  وانكلرتا  فرنسا  من 

ثالثة أوالد.

السرية*:
ولد عزيز أباظة يف قرية والده حمّمد عثامن باشا أباظة عضو جملس شورى القوانني ١٨٩٨ 
ونال االبتدائّية ّمث البكالوريا ّمث دخل مدرسة احلقوق وكانت تسّمى كذلك آنذاك وحصل 
معاوًنا  وكان  غمر  ميت  إىل  وذهبا   ١٩٢٦ عّمه  ابنة  من  تزّوج  ّمث   ١٩٢٣ الليسانس  عىل 
للنيابة. ّمث نقل إىل طنطا وكيًال للنيابة هبا ّمث نقل إىل القاهرة مديًرا لتحقيق الشخصّية ّمث 
١٩٣٦ وكان  إىل القليوبّية وكيًال للمديرّية هناك إىل أن انتخب عضًوا يف جملس النّواب 
وأعلن  االنكليز  مع  الوفد  حكومة  أبرمتها  التي   ١٩٣٦ معاهدة  منذ  مشهور  موقف  له 
عزيز  كان  الثامنني  عن  يزيدون  ال  املعاهدة  هذه  معارضو  وكان  املجلس  يف  بشّدة  رأيه 
أباظة من أكثرهم حتّمًسا ضّدها ّمث عاد ثانية إىل الوظيفة وعّين مديًرا للقليوبية ّمث مديًرا 
للفّيوم وبعد ذلك مديًرا للمنيا ّمث حمافًظا لبورسعيد ّمث مديًرا ألسيوط. ومن أسيوط ترك 
اخلدمة احلكومّية ودخل عضًوا يف جمالس إدارات عديدة ويف نفس الوقت عّين رئيًسا 
ملجلس إدارة مطبعة مرص وعاد ثانية إىل املجالس النيابّية ودخل جملس الشيوخ. حصل 
عزيز أباظة عىل اجلائزة التقديرّية لآلداب ١٩٦٣ وانتخب عضّو يف املجلس األعىل للفنون 



عزيز حمّمد أباظة  ٨

الوظائف  هي  هذه  بورقيبه.  احلبيب  من  تونس  من  نيشاًنا  ونال  إنشائه  منذ  واآلداب 
التي عّين هبا، أّما أعامله األدبّية، فأّول عمل أديب له كان ديواًنا كامًال يف رثاء زوجته 
األوىل وهي ابنة عمه وأّم أوالده ويعترب هذا الديوان أّول ديوان من نوعه يف اللغة العربّية 
فالرتاث العريب مل يعرف من قبل ديواًنا خّصص لغرض واحد وال عرف أن يكتب شاعر 
ديواًنا بأكمله لرثاء زوجته. ّمث بعد ذلك اّتجه إىل املرسح فأّلف مرسحيات عديدة تارخيّية 
وحمدثة بلغت العرش مرسحّيات مّثل أغلبها. وقد نال رتبة الباشوية من امللك فاروق يف 
حفل خاص برساي عابدين بعد عرض روايته الثانية العّباسة وهو أّول وآخر شاعر نال 

الباشوية بوصفه شاعًرا.
ثانية  ا  أمًّ وكانت  صدقي  باشا  إسامعيل  كرمية  صدقي  هامن  أمينة  من  ثانية  تزّوج  مث 

ا له. ألوالده وسنًدا قويًّ
ودعي يف أغلب البالد العربّية يف مؤمترات ويف زيارات شخصّية وقّدر هناك تقديًرا ال 
مثيل له وجاء مرضه األخري خالل زيارته للكويت وبقي هناك شهًرا يف املستشفى القى من 
التكرمي واالهتامم ما ال خيطر عىل بال ّمث عاد إىل القاهرة مريًضا مالزًما الفراش إىل أن اختاره 

رّبه إىل جواره وعند وفاته قطعت اِإلذاعة الكويتّية براجمها لتذيع نبأ وفاته.

* [أعّد سرية املؤلف بعُض أوالده وأحفاده].

مؤّلفاته:
أّنات حائرة، القاهرة، دار هنضة مرص، ١٩٤٣.   -١

ملحمة شعرّية يف رثاء زوجته.
قيس ولبنى، القاهرة، دار املعارف، ١٩٤٣.   -٢

مرسحّية شعرّية عرضت ١٩٤٣-١٩٤٤.
 .١٩٤٧ املعارف،  دار  القاهرة،  العّباسة،   -٣
مرسحّية، عرضت يف القاهرة أمام امللك فاروق.
 .١٩٤٩ احلديثة،  الكتب  القاهرة،  النارص،   -٤
عبد  األندليس  اخلليفة  عن  تارخيّية  مرسحّية 

الرمحن النارص الثالث (٣٠٠-٣٥٠ه).
مرسحّية  مرص.  مكتبة  القاهرة،  الدّر،  شجرة   -٥
تارخيّية عن امللكة األيوبية ملرص (توفيت ٦٦٥هـ). 

مثلت عىل مرسح األوبرا يف عام ١٩٤٧.
العربية  الرشكة  القاهرة،  األندلس،  غروب   -٦
للطباعة والنرش، ١٩٥٢. مرسحّية تارخيّية عن 

انتصار الفرنك عىل العرب يف األندلس.
 .١٩٥٥ مرص،  مكتبة  القاهرة،  شهريار،   -٧

باالشرتاك مع عبد اهللا بشري.
للطباعة  العربية  الرشكة  القاهرة،  النور،  قافلة   -٨

والنرش، ١٩٥٩. مرسحّية شعرّية.
زهرة، القاهرة، دار الكتاب العريب، ١٩٦٨.   -٩

مرسحّية شعرّية.
أوراق اخلريف، القاهرة، الرشكة العربية للطباعة   -١٠
عائلة  حياة  عن  ميلودراما   .١٩٥٧ والنرش، 

مرصية معارصة.
من إرشاقات السرية الزكية، القاهرة، مكتبة   -١١

مرص، ١٩٧١. شعر ملحمي السرية النبوّية.
تسابيح قلب، بريوت، دار الكتاب اللبناين،   -١٢

١٩٧٤. شعر.
الكتاب  دار  القاهرة،  أباظة،  عزيز  ديوان   -١٣

املرصي، ١٩٧٨. شعر.



عزيز حمّمد أباظة ٩

هكذا تكّلم صفوان، القاهرة. شعر.  -١٤
لبنان،  مكتبة  بريوت،  الكاملة،  املؤلفات   -١٥

 .١٩٩٣

عن املؤلف:
مقاالت:

األندلس،  غروب  يف  حسني  طه  بقمل  مقدمة   -١
.٧-١٤

العّقاد  حممود  لعباس  املؤلف  عن  مقاالت   -٢
أوراق  يف  هيكل  وأمحد  الدسوقي  وعمر 

اخلريف، ص ٩-٣٨.

مقابالت:
احلياة، ٢٠٠٠/٦/٢١.  -١



 ١٠

صنع اهللا إبراهيم
النوع األديب: كاتب روائي وقصة قصرية ومرسحي.

والدته: ١٩٣٧ يف القاهرة، مرص.
ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية والثانوّية يف القاهرة. تابع بعض الدروس يف ميدان احلقوق. 

درس السينام يف موسكو لفرتة يف السّتينات.

السيايس.  نشاطه  بسبب   ١٩٥٩-١٩٦٤ مدة،  سجن  وكاتب.  صحايف  سطور:  يف  حياته 
سافر إىل لبنان واملانيا الرشقّية واالحتاد السوفيايت.

:*جتربتي الروائّية
يكفي أن أقول أّني قد اّتخذت قراري بكتابة الرواية تأكيًدا لذايت ودفاًعا عنها يف ظروف صعبة 
للغاية هي ظروف السجن. فكان احلصول عىل الورقة والقمل املمنوعني ّمث توفري املخبأ املالئم 

هلام، ميّثل انتصاًرا عىل القضبان. وعىل الورقة كان بوسعي أن أمارس كّل احلّرية املفتقدة.
ومنذ البداية كانت لعبة الشكل تستهويني. فاحلرّية التي يتعامل هبا الكّتاب املعارصون 
مع مادة الرواية كانت تثريين للغاية. كّل رواية تصبح مفاجأة تامة ومغامرة مثرية جديدة، 

ال تكرار فيها أو ابتذال.
أي طريق بني عرشات الطرق؟ األساليب واألشكال واملدارس؟ تشيخوف وجوركي 
وجويس وبروست فضًال عن زوال وبلزاك ونجيب حمفوظ ّمث روب آالن جرييه وأصحاب 
الرواية اجلديدة يف فرنسا الذين كانوا حيدثون ضّجة كربى يف ذلك الوقت (بداية السّتينات)؟
مل يكن األمر متعّلًقا باحلرفة، بالتكنيك وحسب، وإّنام كان يشمل أساًسا وجهة النظر، 

الرؤية، ما تريد أن تقوله.
كنت قد بدأت حركتي من موقع التمرد عىل ما كان يعرف يف ذلك احلني بالواقعية 
هذا  أن  وقدرت  وتزوقه،  الواقع  تزيف  أهنا  غريي  وكثريون  أنا  شعرت  فقد  االشرتاكية. 

اخلداع ال يساعد اِإلنسان بل يضلله.
هكذا عاهدت نفيس منذ البداية أن أذكر احلقيقة، وألن احلقيقة ليست مطلقة فال بد من 
أن أبذل كل جهد، مسلًحا بالعمل والتجربة، مباركس وفرويد ومن أضاف إليهام، ألقرتب منها 
قدر اِإلمكان. وكان لدي قدر كاف من الغرور وقتذاك (كنت ما أزال يف الثانية والعرشين من 

عمري) ألعاهد نفيس أال أكرر أو أقلد، وأن أصمت إذا مل يكن عندي ما أضيفه.
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به.  كّنا  الذي  الصحراوي  السجن  يف  ضخمة  رسية  مكتبة  األثناء  تلك  يف  جتّمعت 
واملجالت  الدراسات  أحدث  ضّمت  أّنها  حتى  ومعارصة،  للغاية  متنّوعة  املكتبة  وكانت 
وأعدت  متنّوعة.  جماالت  يف  للقراءة  نادرة  فرصة  يل  وأتيحت  الفرنسّية.  والنظرّية  األدبّية 
قراءة ما قرأته من قبل بعني خمتلفة تبحث عن أجوبة ألسئلة حمّددة. وكنت أستعني باملرحوم 
إبراهيم عامر ليرتجم يل عن الفرنسّية التي ال أجيدها كّل ما يستهويني من دراسات فلسفّية 
أو أدبّية ومنها دراسة مثرية نرشهتا جمّلة النوفيل كريتيك  عن البناء املعامري لرواية يوليسيز.
األمريكي  الناقد  األّول  مسرييت:  يف  األثر  هلام  مهينجواي  عن  كتابان  يدي  يف  ووقع 
كارلوس بيكر والثاين للناقد السوفيايت كاشني أو كاشكني إن مل ختني الذاكرة. ويف رأيي 
أّن هذين الكتابني ميّثالن إحدى احلاالت النادرة التي يكون فيها الناقد عوًنا للكاتب. فقد 
تغلغال إىل أعامق الرؤية الفنية للكاتب األمريكي العظيم، واهتّما أساًسا بأدواته والقواعد التي 
القواعد، إذ وجدت فيها دعامات  اخلاص كثًريا من هذه  وتقّبل مزاجي  لنفسه.  وضعها 
ميكن االستناد إليها يف املرحلة األوىل: أال أكتب إّال عّما أعرفه جّيًدا، أن يكون النثر واقعًيا 
الرتكيز  التقليدّية،  العربّية  السيولة  مواجهة  الثلج) يف  (جبل  متعّددة  أبعاد  ذا  للغاية  حمدًدا 
واالعتامد عىل االحياءات واالرتباطات الداخلّية للنثر وحذف كّل ما هو زائد أي كّل ما 

ميكن االستغناء عنه.
كنت  ألين  السجن  جتربة  عن  أكتب  أن  الصعب  من  كان  الكتابة.  حماولة  إىل  عدت 
مّرة  أحتول  أن  الطبيعي  من  وكان  الوضوح.  إىل  تفتقر  كثرية  جوانب  هلا  وكانت  أعيشها 
أخرى إىل منجم الطفولة. فقررت أن أقتطع منها حلظات ميكنني، يف حدود وعي اآلين، 

أن أسيطر عليها.
وال زلت أحتفظ بأرق املشاعر لتلك اللحظات التي كنت أنفرد فيها بنفيس إىل جوار 
سور السجن، مرشًفا عىل مساحات شاسعة من رمال الصحراء، ألكتب فصوًال من رواية 

ثانية، مل يقيض هلا، هي األخرى، أن تكتمل.
ذلك أنه أفرج عنا فجأة يف منتصف عام ١٩٦٤، قبل أيام قليلة من حتويل جمرى النيل 
وانتهاء العمل يف املرحلة األوىل من السد العايل. وخرجت إىل احلّرية بعد مخس سنوات 
ونصف من السجن، ألواجه عاًملا خمتلًفا بحكم ما تعّرضت له أنا شخصًيا من تغّيرات بالغة 
(دخلته يف الواحدة والعرشين، وغادرته يف السادسة والعرشين)، باِإلضافة إىل التغّيرات التي 
حلقت باملجتمع نتيجة الثورة االجتامعّية التي قام هبا مجال عبد النارص يف أوائل السّتينات. 
ألفيت طبقات قد اندثرت وطبقات غريها ظهرت. وجدت أجهزة التلفزيون حتتّل أغلب 
جيري  احلديث  مفهومة:  غري  أشياء  ّمثة  وكان  للغاية.  خمتلفة  مهوًما  تعاين  والناس  البيوت. 
عن اشرتاكية تطبق، هي ما كنت أحمل به ودخلت السجن من أجله. أّما الذين يطّبقوهنا 
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فهم واملنتفعون هبا أجنحة متعّددة من الربجوازّية الصغرية، انطلقت من عقاهلا لتنرش كّل 
فكرّيتها يف احلياة واألدب والسياسة والفن باسم االشرتاكّية العلمّية. عامل خمتلف إذن عّما 
كنت أحمل به. لكن النظام مشتبك يف معركة ضارية مع االمربيالّية وليس هناك غري مكان 

واحد للمناضل السيايس: أن يقف يف الصف. أّما الكاتب الروائي، فامذا يفعل؟...
وذات يوم ال أنساه، بينام أنا ساخط عىل نفيس لعجزي عن الكتابة، وقد بدأت تعذبني 
السطور  هذه  عىل  نظرة  ألقيت  املتمّيز،  اخلاص وصويت  طريقي  عن  األسئلة  جديد  من 
املحمومة التي جتّمعت يف أوراق قليلة. وألفيتني يف موقف أرشميدس. ها هو الصدق الذي 
أبحث عنه. ها هي قطعة خام من واقع حقيقي ال تزويق فيه وال حماولة ِإلخضاعه لتنظري 
سيايس أو فلسفي قد خيطىء. قطعة خام تنتظر أصابع الفّنان لتصنع منها كائًنا متكامًال 

متمّيًزا. لقد وجدت موضوعي اخلاص بشكله املتمّيز املرتبط به...
مبدأ  السابقة  حماواليت  يف  الالمبايل  اجلاف  السطح  ذات  القصرية  اجلملة  كانت  فبينام 
متلقًنا من مهينجواي الذي رفع يف بداية عمله شعار املس وامض إذا هبا هنا نابعة من 
العمل ذاته: ففي محى حماولتي لِإلمساك بلحظة معاشة يف ظروف غري مواتية، مل تكن لدي 
ولدت   مجلتي لكن  والتعليالت.  اخللفّيات  وأتقّصى  التفاصيل  يف  أمتّعن  ألن  اِإلمكانّية 
نابضة بتّيارات ومسارب خفّية، تستكمل هذا النقص، وختاطب يف القارىء كال من وعيه 
ال وعيه. ويف بعض األحيان كنت أجدها غري كاملة، فأستكمل املوقف مبعارضة انفعالّية. 

ويف أحيان أخرى أجدها مكّررة وزائدة عن احلاجة فأحذفها. هكذا ولدت تلك الرائحة.
وقد واجهت هذه الرواية القصرية الرفض التام يف البداية سواء من جانب الدولة التي 
صادرهتا أو النقاد الذين هامجوها، أما القراء الذين ترسبت إليهم، فقد صدموا من رصاحتها 
القاسية التي مست األبنية العقائدية لدهيم. ويف رأيي أن هذه الصدمة التي حققتها هي دليل 

نجاحها ونذير مبكر (أوائل ١٩٦٦) بفجعة ١٩٦٧، وما تالها من انتكاسات.
فقد أّكدت غربة بطلها عّما جيري حوله ورفضه ما هو مبتذل وبرجوازي وغري إنساين. 
والغريب أّن عدًدا من النّقاد التقّدميني البارزين رأوا فيها تشيًؤا واستنكروا هذه الغربة غري 
املفهومة وأدرجوها ضمن عجز املثّقفني املنعزلني عن إدراك الظواهر االجتامعّية. فقد نظروا 
إليها من واقع التسليم بالواقع املعاش عىل أمل تطويره يف املستقبل من خالل وحدة جمّردة 

من الرصاع للقوى التقدمّية هي يف حقيقتها تبعّية مطلقة للسلطة الثورّية املستبّدة.
الرواية  بني  الوحدة  اخلاص:  مزاجي  إليه  يدفعني  الذي  املوقف  الرائحة  تلك  حّددت 
والواقع واملؤّلف وهي وحدة جعلتني أقف دائًما عىل حافة السرية الذاتّية، ال يفصلني عنها 

غري حاجز التشكيل الفّني.
ومل تنرصم ثالثة شهور عىل االنتهاء من روايتي األوىل حتى كنت يف طريقي إىل 
موقع العمل يف السّد العايل. ففي ظّل القيود املفروضة عىل حرّية الفعل بدا السّد العايل 
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كأّنه املكان الوحيد الذي تتحّقق فيه هذه احلرية، فضًال عّما يعنيه هذا البناء من الناحية 
املادّية بالنسبة ملستقبل بالدي. كانت لدّي شكوكي املختلفة وكنت أريد أن أقطع فيها 
برأي، وكنت أبحث عن امرأة: عن وجودي اجلنيس الذي أربكته للغاية األحداث احلياتّية 

املتعارضة واملتالحقة وكنت ما أزال أتلّمس طريقي يف الكتابة...
يف بداية هذا العام (١٩٨٠) كتبت قّصة قصرية بعنوان اللجنة حتّولت اآلن إىل رواية. 
وقد كتبت يف اطار التمّرد عىل كّل القواعد التي سجنت نفيس يف حدودها طوال السنوات 
قانوهنا  خالل  من  حمكمة  كانت  وإن  للغاية،  عفوية  بصورة  مكتوبة  أساًسا  فهي  املاضية. 
اخلاص. إهنا ليست قطعة من الواقع تعيد أصابع الفنان تشكيلها لتصبح واقًعا جديًدا، فهي 

منذ البداية واقع مواز متاًما، عىل نسق التقليد األديب العام.
هل هي نقلة جديدة؟ ال أعتقد. فقبلها كنت أعمل يف رواية جديدة متّثل تطويًرا 
للمبادىء التي حكمت نجمة أغسطس. وعندما أنتهي من اللجنة سأعود ألواصل العمل 
يف الرواية األخرى. ولن يعدو األمر يف حالة اللجنة أن يكون جمرد رغبة نزقة يف التمّرد عىل 
الذات. يف مقاومة رتابة الكتابة وفًقا لنهج صارم. إّنها لعبة من لعب اخليال قد تتكّرر أو 

ال تتكّرر.
وهي نفس الرغبة التي دفعتني لكتابة الروايات العلمّية. وهي يشء خمتلف عّما يعرف 
بالروايات العلمّية اخليالّية. وقد كتبت منها حتى اآلن أربًعا (ستنرش قريًبا عن دار الفتى 
معها  والتعامل  عميقة  دراسة  العلمّية  املادة  دراسة  املنهج:  نفس  متبًعا  البريوتّية)  العريب 
بخيال مفتوح (مع رضورة املحافظة عىل احلقائق العلمّية) بحيث تعطي الشكل واألسلوب 

الرضورّيني. وتصبح كل رواية مغامرة مستقّلة.

*[قطع من جتربتي الروائّية، اآلداب، السنة ٢٨ (اجلزء ٢-٣، ١٩٨٠)، ص ١٠٠-١٠٣].

مؤّلفاته:
تلك الرائحة، القاهرة، سلسلة من الرشق إىل   -١

الغرب، دار الكاتب العريب، ١٩٦٦.
English translation: The smell of it, and 
other stories, by Denys Johnson Davies, 
London, Heinemann, 1971, five short 
stories.

إنسان السّد العايل، القاهرة، ١٩٦٧. باالشرتاك   -٢
مع كامل القلشة ورؤوف مسعد. رحلة.

الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  أغسطس،  نجمة   -٣
الثقافة  دار  والقاهرة،   ،١٩٧٤ العرب، 

اجلديدة، ١٩٧٤. الرتمجة الفرنسّية:
French translation: Etoile d’Août, by Jean-
François Fourcade, Paris, ed. Sindbad, 
1987.

اللجنة، بريوت، دار الكلمة، ١٩٨١؛ ط ٢،   -٤
القاهرة، مطبوعات القاهرة، ١٩٨٢.

English translation: The com mittee, 
by Mary St. Germain and Charlene 
Constable, Syracuse, Syracuse University 
Press, 2002.

الدلفني يأيت عند الغروب، بريوت، دار الفتى   -٥
العريب، ١٩٨٣.
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املستقبل  دار  القاهرة،  بريوت،  بريوت،   -٦
العريب، ١٩٨٤.

العريب،  املستقبل  دار  القاهرة،  رواية،  ذات:   -٧
.١٩٩٢

English translation: Zaat, by Anthony 
Calderbank, Cairo AUC.

الثقافة  دار  العربّية،  االمارات  رشف،   -٨
اجلديدة، ١٩٩٤.

وردة، القاهرة، دار املستقبل العريب، ٢٠٠٠.  -٩
العريب،  املستقبل  دار  القاهرة،  أمريكانيل،   -١٠

.٢٠٠٣
والتوزيع،  للنرش  بريوت، الفرات  التلصص،   -١١

.٢٠٠٧
French translation: Le Petit Voyeur, by 
Richard Jacquemond, Paris, Actes Sud, 
2008.

الروايات  ببريوت  العريب  الفتى  دار  أ) أصدرت 
التالية من اخليال العلمي:

يوم عادت امللكة القدمية، ١٩٨٢. نالت جائزة   -١
أحسن رواية لسنة ١٩٨٢ من املنّظمة العربّية 

للثقافة والرتبية والعلوم.
الريقات يف دائرة مستمّرة، ١٩٨٢.   -٢

عندما جلست العنكبوت تنتظر، ١٩٨٢.  -٣
زعنفة الظهر يقابل الفّك املفرتس، ١٩٨٣.   -٤

البحر  عامل  إّنه  ملّون:  بحر  يف  واملوت  احلياة   -٥
األمحر، ١٩٨٣. 

ب) مؤلفات أخرى:
التجربة األنثوية، االمارات العربّية، دار الثقافة   -١

اجلديدة، ١٩٩٤.

ج) ترمجة:
احلامر لفونرت ديربون، بريوت، دار ابن رشد،   -١

.١٩٧٧

عن املؤلف:
 Mehrez, Samia: Egyptian Writers between  -١
 history and fiction: Essays on Naguib

Mahfouz, Sanallah Ibrahim and Gamal al-
Ghitani, Cairo, AUC Press, 1994.

مقاالت:
 (CK Daz: ١٩٨١، ص ١٣٧-١٧٩ ،JAL 12  -١

in Search of new narrative forms)

IBLA 158، ١٩٨٦، ص ٢١٥-٢٦٢، عن الرواية   -٢
Jean Fontaine - املرصّية اجلديدة

فصول، نيسان ١٩٩٢، ص ١٧٠، عن املؤلف.  -٣
فصول، صيف ١٩٩٥، ص ٢٨١، عبد املجيد   -٤
نويس عن أطروحته اجلامعّية عن كتاب صنع 

اهللا إبراهيم للجنة. 
أدب ونقد، ١٩٩٦، جمّلد ٢، ١٣١، ص ٥٨،   -٥

عن املؤلف.

مراجعات كتب:
يف  ص ١٥،   ،١٩٨٠ شباط/آذار  اآلداب،   -١
ملحق خاص عن الرواية العربّية اجلديدة، مقال 
أغسطس  نجمة  مع  مرصّية  روايات   ٣ عن 
ص ٤٥،  ذاته،  امللحق  يف  إبراهيم.  اهللا  لصنع 

مقال ملحّمد بّرادة عن الرواية نفسها.
الكرمل، ١٩٨١، عن روايته اللجنة.  -٢

أدب ونقد، ١٩٨٨، جمّلد ٢، ٤٣، ص ٦١،   -٣
.تلك الرائحة مقال لرباهيم

أدب ونقد، ١٩٨٩، جمّلد ٢، ٤٩، ص ١٢٢،   -٤
عن نجمة أغسطس.

ص ٩،   ،٧١  ،١ جمّلد   ،١٩٩١ ونقد،  أدب   -٥
عن نجمة أغسطس.

أدب ونقد، ١٩٩١، جمّلد ٢، ٧٦، ص ١٢٢،   -٦
مقال عن رواياته.

أدب ونقد، ١٩٩٢، جمّلد ١، ٨٢، ص ١٠-  -٧
٢١، عن روايته ذات.

روايته  عن  ص ٨٦،   ،١٩٩٥ متوز  إبداع،   -٨
ذات.

أدب ونقد، ١٩٩٧، جمّلد ٢، ١٤٤، ص ٦٥،   -٩
عن روايته رشف.
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عن  ص٨٠،   ،١٩٩٧/٥/٢١ اليوسف،  روز   -١٠
كتابه رشف.

إبداع، حزيران/متوز ١٩٩٧، ص ١٥٤ ونيسان   -١١
١٩٩٩، ص ٤٩، عن روايته رشف.

أدب ونقد، ٢٠٠٠، جمّلد ٢، ١٨٣، ص ١٠٢،   -١٢
عن روايته وردة.

مقابالت:
السفري، ١٩٩٢/١١/٤.  -١

البعث، ٢٠٠٢/١٠/٢٧، ص ٩.  -٢
روايته  عن  ص ٢٦،   ،٢٠٠٣/٩/٢٣ األهرام،   -٣

اجلديدة، أمركنيل.
دور  عن  ص ٣٣،   ،٢٠٠٣/١٠/٢٨ األهرام،   -٤

املثّقف يف االمريكانيل.

مرص  دولة  جائزة  إبراهيم  رفض  (مالحظة: 
للرواية العربّية أثار سلسلة من املقاالت):

النهار، ٢٠٠٣/١٠/٢٣، ص ١.  -٥
السياسة، ٢٠٠٣/١٠/٢٤، ص ٣٢.  -٦

السفري، ٢٠٠٣/١٠/٢٤، ص ٩ و٢٠٠٣/١٠/٢٥   -٧
ص ١٨.

النهار، ٢٠٠٣/١١/٩، ملحق، ص ١٢.  -٨
النهار، ٢٠٠٣/١١/٢٤، ص ١٧.  -٩



 ١٦

عبد الرحمن محمود األبنودي
النوع األديب: شاعر شعبي.

والدته: ١٩٣٨ يف أبنود، حمافظة قنا، مرص.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة قنا اِإلبتدائّية، ومدرسة سيدي عبد الرحيم، ومدرسة قنا الثانوّية 

حّتى ١٩٥٨. إلتحق بكّلية اآلداب، جامعة القاهرة، حتى ١٩٨٠.

حياته يف سطور: مذيع يف إذاعة القاهرة. شاعر شعبي ومتجّول. أقام مّدة سنة يف تونس، 
وثالث أشهر يف السودان وشهر يف قطر. وسافر إىل أملانيا الرشقّية وأنجلّرتا وفرنسا. متزّوج.

السرية:
ولدت يف قرية أبنود حمافظة قنا، جنوب مرص، (الصعيد) عام ١٩٣٨ من أب كان طحاًنا 
يف القرية، وحفظ القرآن يف القرية، وهرب إىل املدينة ليتّم تعليمه، وحّقق مركًزا مرموًقا يف 
ا، ورجل دين جاد، وشاعًرا، وأستاًذا للغة العربّية، وإماًما  مدينة قنا بصفته مأذوًنا رشعيًّ
ملسجد سجن املدينة (وهو من أكرب سجون مرص). وصدرت له الفية منظومة يف النحو 
العريب عىل غرار (الفية ابن مالك) بعنوان النفحات الوهبية يف عمل العربّية وقصيدة طويلة 
يف مديح الرسول حتت عنوان: منحة املّنان يف مدح سّيد الذكران عىل هنج قصيدة اِإلمام 

البوصريي.
حيث  القرية  يف  العيش  شظف  وعشت  باملالريا،  مصابة  أّمية  أّم  من  هزيًال  ولدت 

رعوت الغنم، وجنيت القطن، وعملت يف حقول اآلخرين.
ذهبنا إىل املدينة لاللتحاق بأيب فالتحقت بالكّتاب ألتعّلم القرآن وباملدرسة اِإلبتدائّية.

بعد إمتام دراستي الثانوّية قّررت العمل، فعملت باملحاكم ملّدة مخس سنوات، كنت 
خالهلا أهتّم بأغاين الفّالحني ومالمحهم يف قريتي وأحفظها، وبدأت كتابة شعري بلغة أهل 

قريتي، وعرف شعري طريقه إىل صحف القاهرة.
استقلت من عميل يف املحاكم يف إحدى اجللسات احتجاًجا عىل حكم أصدره القايض.
وأصبحت  عمل  بأي  االلتحاق  ورفضت   ،١٩٦٢ عام  فرباير  يف  القاهرة  إىل  رحلت 

شاعًرا متفرًغا للمّرة األوىل يف مرص.
كتبت العديد من األغنيات، وكتبت ملرسح العرائس عّدة مرسحّيات.

يف عام ١٩٦٥ تزّوجت من السّيدة عطّيات األبنودي خمرجة األفالم التسجيلّية.



عبد الرمحن حممود األبنودي ١٧

يف عام ١٩٦٦ قبض عّيل مع جمموعة من أصدقائي الكّتاب والشعراء واودعنا املعتقل 
ملّدة ستة شهور مّتهًما بتكوين منّظمة شيوعّية.

والفّالحية  العّمالّية  التجّمعات  يف  أشعاري  ألقي  البعيدة  واملدن  القرى  أدور  انطلقت 
والتجّمعات، ومل أجد صعوبة يف التواصل مع شعبي بلهجتي الصعيدّية ونوعّية ما أطرحه 

من قضايا هتم الشعب.
كان األضطهاد الدائم هو العقاب املسّلط عّيل لكّني استطعت أن أكّون لشعري قاعدة 

واسعة من اجلامهري التي تعرفني جيًدا.
عىل مدى أربعة عرشة عاًما، استطعت أن أمجع امللحمة العربّية سرية بني هالل من أفواه 

الرواة والشعراء الشعبيني يف حوايل أربعامئة ساعة ونحو مليون بيت من الشعر.
يتحّقق  مل  ا  مجاهرييًّ نجاًحا  فحّقق  املرصي  الراديو  يف  ومفًرسا  مرشوًحا  هذا  قّدمت 
لعمل آخر، وأذيعت امللحمة يف عام كامل، وأعيدت إذاعتها يف عام آخر ١٩٧٨-١٩٨١.
قّدمت جمموعة من الربامج الشعرّية بالراديو، حّققت نفس اجلامهريّية. ولكن السلطات 
يف مرص أوقفت هذه التجربة، ّمث أوقفت نشاطي يف أجهزة اِإلعالم بشكل رصيح عام 
١٩٨٠، بعد مقابلة مع السادات حاكم مرص السابق الذي سألني أن أكمل كتايب وجوه عىل 

الشط مشيًدا به وبحرب أكتوبر ١٩٧٣.
قنا  منطقة  لكّل  شامل  فولكلوري  مبرسح  قمت   ١٩٧٠-١٩٨٠ السنوات  مدى  عىل 

الصعيدّية وأقيم اآلن دراسة عليها.
التحقت عام ١٩٧٦ باجلامعة املرصّية وأنا عىل أبواب األربعني ألنّظم دراستي يف السرية 

اهلاللّية واألدب الشعبي.
صدر كتاّيب اآلخرين املرشوع واملمنوع واجلزر واملّد يف بريوت بعد أن أغلقت كّل 

أجهزة اِإلعالم املرصي يف وجهي.
بالرغم من كون أيب شاعًرا وأّمي أّمية، فإّن تراث أّمي الفّني إىل جانب إحسايس العميق 

بقريتي مها األستاذ األّول يف حيايت ومصدر إهلامي.
القاهرة ١٩٨١ 

مؤّلفاته:
عروس  ابن  دار  القاهرة،  والعيال،  األرض   -١

للنرش، ١٣٨٢هـ (ويف آخر الكتاب دراسة متوسطة 

عن األبنودي وشعره لسيد مخيس). اهليئة املرصية 

العاّمة للكتاب، ١٩٦٤؛ ط ٢، ١٩٧٥. 

الزمحة، القاهرة، مطبعة قاصد خري، ١٩٦٧.  -٢
عّماليات، القاهرة، املؤّلف، دار الصباح، ١٩٦٨.   -٣
املطبعة  القاهرة،  القط،  حراجي  جوابات   -٤

املرصّية، ١٩٦٩. رسائل شعرّية.
الفصول، القاهرة، مطبعة عبده وأنور أمحد،   -٥

 .١٩٧٠
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مكتبة  القاهرة،  إنسان،  سرية  سامعني  أمحد   -٦
مدبويل، ١٩٧٢. رواية شعرّية.

أنا والناس، القاهرة، مكتبة مدبويل، ١٩٧٣.   -٧
بعد التحّية والسالم، القاهرة، دار الشعب،   -٨

 .١٩٧٥
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  الشط،  عىل  وجوه   -٩

العامة للكتاب، ١٩٧٥. قصيدة طويلة.
سرية بني هالل، القاهرة، اهليئة املرصّية العامة   -١٠
بالفرنسّية  صدرت  دراسة   .١٩٧٨ للكتاب، 
برتمجة األديب التونيس: الطاهر قيقه*. حتت 
النرش  دار  عن   La geste hilalienne عنوان 

نفسها.
املرصية،  بالعامية  شعر  واملمنوع:  املرشوع   -١١

بريوت، دار اآلداب والثقافة، ١٩٧٩. 
اجلزر واملّد، بريوت، ١٩٨١. قصيدة طويلة.  -١٢

الرتمجة  مركز  القاهرة،  املقاته،  خيال  موت   -١٣
من اللغة العربّية، ١٩٨٥. شعر يف اللغة العربّية 

والفرنسية.
مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  اجلرس،  صمت   -١٤

١٩٨٧، ط ٢.
املوت عىل االسفلت، القاهرة، املركز املرصي   -١٥

العريب، ١٩٨٨. 

للعمل  الرابطة  القاهرة،  العريب،  االستعامر   -١٦
الشعبي، ١٩٩١، ط ٢.

العريب،  املرصي  املركز  القاهرة،  خمتارات،   -١٧
.١٩٩٥

آخر الليل: الكتابات النثرّية، القاهرة، مؤّسسة   -١٨
روز اليوسف، ١٩٩٨.

األحزان العادية، القاهرة، دار قباء، ١٩٩٩.  -١٩
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  املقصودة،  األخطاء   -٢٠

العامة للكتاب، ٢٠٠٠.
أطلس  اجليزة،  املهندسني،  احللوة،  أّيامي   -٢١
أجزاء  ثالثة  االعالمي،  واالنتاج  للنرش 

.٢٠٠٢-٢٠٠٥
كاسيت)،   + (قصيدة  بغداد  قصيدة   -٢٢
االعالمي،  واالنتاج  للنرش  اطلس  القاهرة، 

 .٢٠٠٣

عن املؤّلف:
مقابالت:

احلوادث، ١٩٨٨/١/١٥. عرض أسباب صمت   -١
الشاعر ملّدة مخس سنوات.

الكفاح العريب، ١٩٩٠/١/٢٢.  -٢



١٩ 

صالح خليل أبو ُأْصَبع
النوع األديب: ناقد، قصيص.

والدته: ١٩٤٦ يف سلمة ريافا، فلسطني.
ثقافته: تلّقى علومه يف مدرسة االمعري االبتدائّية يف خمّيم االمعري ١٩٥٢-١٩٦٠، رام اهللا؛ 
ومدرسة البرية اجلديدة اِإلعدادّية، البرية، الضّفة الغربّية ١٩٦٠-١٩٦١؛ واملدرسة اهلاشمّية 
العربية  اللغة  يف  ليسانس  حائز  ١٩٦١-١٩٦٤؛  الثانوّية  اهللا  رام  ومدرسة  البرية  يف  الثانوّية 
والدراسات اِإلسالمّية، من دار العلوم، يف جامعة القاهرة، ١٩٦٤-١٩٦٨؛ ودكتوراه يف 
شهادة  لنيل  دروًسا  تابع   .١٩٧٧ القاهرة  العلوم،  دار  من  املقارن،  واألدب  األدي  النقد 

الدكتوراه يف االّتصاالت، يف جامعة هاورد، واشنطن، الواليات املّتحدة.

حياته يف سطور: دّرس اللغة العربّية يف مدارس إعدادّية يف طرابلس - ليبيا ١٩٦٨-١٩٧٠؛ 
شغل منصب أمني حترير جمّلة الثقافة العربّية الليبّية ١٩٧٣-١٩٧٧؛ ومدير حترير يف جمّلة الشورى 
(طرابلس-ليبيا) ١٩٧٧-١٩٧٩. عضو إّتحاد الكّتاب والصحفّيني الفلسطينّيني وعضو رابطة 
الكّتاب األردنّيني وإّتحاد الصحفّيني العرب ورابطة املتخّرجني العرب األمريكّيني. باِإلضافة 
إىل إقامته يف مرص، ١٩٦٤-١٩٦٨ ويف ليبيا، ١٩٦٨-١٩٧٠ و١٩٧٣-١٩٧٦، سافر إىل الكويت 
ولبنان وسوريا واجلزائر وتونس ودولة اِإلمارات والبحرين والعراق وسافر إىل أملانيا الغربّية 

وإيطاليا واليونان ومالطا ولندن والواليات املّتحدة التي يقيم فيها اآلن. متزّوج وله أوالد.

السرية:
مع ذكريات الطفولة، ال زال يف ذهني عالًقا هذا املشهد، غرفة واحدة هبا عرشات األنفس 
تلك كانت اهلجرة عام ١٩٤٨ ومعها خرج األهلون وهم حيملون األمل بأّن اجليوش العربّية 
ستعود هبم إىل بيوهتم منترصين، كنت أستمع يف طفولتي إىل أحاديث أّمي عن قريتنا وديارنا 
وعن نضال أيب وأهل القرية التي كانوا يسّموهنا سلمة الباسلة ضّد اِإلنجليز والصهاينة 
وترتسم يف ذهني صورة لتلك القرية التي ال أذكر من مرابعها شيًئا. وأعيش عىل حمل لو يتحّقق 
وتنتقل أرسيت إىل خمّيم لّالجئني، خمّيم األشعري عىل طريق رام اهللا القدس، وهناك نعيش مع 
إخويت طفولة ككل أبناء الالجئني، خمّيم األشعري عىل طريق رام اهللا القدس، وهناك نعيش 
مع إخويت طفولة ككل أبناء الالجئني... طموح شديد نحو الدراسة وأمل بالعودة إىل الوطن. 
ومن أفراد األرسة الذين يكربوننا، كنت أنا وإخويت نتعّلم معنى مفردات كثرية هلا أمهّيتها 
الوطن.. احلرية.. الكلمة.. العمل. وكان والدي بشخصّيته القوّية والطموحة ذا تأثري كبري علينا، 
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مل يدخل والدي يف حياته مدرسة، ولكّنه تعّلم القراءة يف السجن أثناء اعتقاله من قبل اِإلنجليز 
ا للعمل وحريًصا عليه. وأذكر أّول حماولة أدبّية يل كانت وعمري اثنتا عرش سنة وحينام  وكان حمبًّ
قرأهتا له شّجعني عىل الكتابة واشرتى يل كّراًسا خاصة هدّية ألدّون فيه حماواليت وكان أخي 
يوسف وهو أكرب مّني بأربع سنوات كثري القراءة وحيرص عىل إنشاء مكتبة يف البيت ّمما كان 

يشّجعنا إخويت وأنا عىل القراءة وقد ترك يوسف كثًريا من بصامته عىل بناء شخصّيتي.
ومع أبناء املخّيم كانت تتبلور مهومنا واهتامماتنا وآمالنا، ويف مركز الشباب االجتامعي 
باملخّيم كّنا نصدر صحيفة حائط، ونقيم مسابقات أدبّية وانتقلت يف مرحلة املدرسة إىل 
تنمو،  األدبّية  موهبتي  أخذت  حيث  العلوم  دار  بكلية  التحقت  وهناك  القاهرة،  جامعة 
ولقيت تشجيًعا من أساتذيت وزمالئي يف الكلية حيث التحقت بجمعّية القّصة بالكلية التي 

كانت هلا ندوة أسبوعّية ومهرجان سنوي.
إىل  أميل  وكنت  التجديد...  وروح  التقليدّية  الروح  الكلية  يف  الدراسة  يتنازع  وكان 
التجديد وكنت قريًبا من أساتذيت الذين مّثلوا هذا الروح. وأذكر من أساتذيت الذين أّثروا 
عىل اّتجاهي األديب الدكتور الطاهر أمحد مّكي والدكتور حممود الربيعي والدكتور محدي 
السكوت* والدكتور عبد احلكيم حسان. وال ميكن يل أن أنسى يف خضم اجلّو األديب يف 
أثناء تلك الفرتة من حيايت يف دار العلوم (١٩٦٤-١٩٦٨) أمثال عيل العرشي زايد وحمّمد عّز 
الدين املنارصة* وحممود عوض عبد العال* وآخرين وال أنسى ما القيته من رعاية أبوّية 
والتاريخ  الفلسفة  اقرأ  كنت  متعّددة  اهتاممايت  كانت  رشف.  حفني  الدكتور  من  خاصة 

والسياسة باِإلضافة إىل اهتاممايت بدراسة األدب.
ومع اهتاممي بالكلية أدركت أمهّيتها يف التاريخ البرشي ولذا توّجهت إىل دراسة وسائل 
االّتصال اجلامهريي بكلية اِإلعالم جامعة القاهرة وذلك أثناء إعدادي للامجستري يف النقد األديب 
بكلية دار العلوم يف األعوام ١٩٧٠-١٩٧٢. وهذا ما دفعني بعد ذلك إىل انتقايل إىل الواليات 
املّتحدة للتخّصص يف االّتصال اجلامهريي mass communications عام ١٩٧٩. وحينام توّليت 
مسؤولّية إصدار جمّلة الثقافة العربّية يف يوليو ١٩٧٣ بطرابلس الغرب كانت مسؤولّية شاّقة إذ 
أّنني أصدرهتا ملّدة عام كامل مبفردي وقد أتاحت يل فرصة العمل بالثقافة العربّية ومن بعدها 
مبجّلة الشورى، التنّقل يف أنحاء الوطن العريب واالّتصال باحلياة الثقافّية العربّية عن كثب. كام 

أتاحت يل فرصة تكوين صداقات مع الكّتاب واألدباء يف خمتلف أنحاء الوطن العريب.
ومن خالل املجّلة توّثقت عالقتي بالدكتور إحسان عّباس* إذ كان واحًدا من هيئتها 
باملجّلة،  عميل  وأثناء  يل.  وتوجيهه  بدعمه  الروحي  األب  مبثابة  يل  وكان  االستشارّية، 
الغرب  بطرابلس   ١٩٧٥ عام  للتعريف  عربّية  ثقافّية  ندوة  تنظيم  عىل  أرشفت  قد  كنت 
والتي حرضها نخبة من الكّتاب العرب املختّصني يف جمال التعريب كام حرضها نخبة من 

الصحفّيني العرب.
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

عراة عىل ضّفة النهر، القاهرة، مطبعة املعرفة،   -١
١٩٧١. قصص.

القدس،  دار  بريوت،  القامة،  مديد  حماكمة   -٢
١٩٧٤. قصص.

أمري املاء، بريوت، املؤّسسة العربّية للدراسات   -٣
والنرش، ١٩٧٨. قصص.

ب) دراسات ومقاالت:
مركز  بريوت،  العربّية،  الرواية  يف  فلسطني   -١

األبحاث الفلسطينّية، ١٩٧٥. دراسة نقدّية.
قراءات يف األدب، طرابلس الغرب، الرشكة   -٢

العامة للنرش والتوزيع، ١٩٧٨. 
احلركة الشعرّية يف فلسطني املحتّلة، بريوت،   -٣

املؤّسسة العربّية للدراسات والنرش، ١٩٧٩. 

املنشأة  الغرب،  طرابلس  والبندقّية،  احلّق   -٤
الشعبّية للنرش والتوزيع، ١٩٨٠. دراسة تارخيّية.
العريب،  الوطن  يف  اِإلعالمية  املؤسسات  إدارة   -٥
للطباعة  صربا  قربص،  دمشق/نيقوسيا، 

والنرش، ١٩٨٤.
قضايا إعالمية يف الوطن العريب، ديب، مؤسسة   -٦

البيان للصحافة والطباعة والنرش، ١٩٨٨. 
العربية  اجلزيرة  واملنفى:  الفلسطينية  الرواية   -٧
مكانا: دراسة يف التجربة الروائية الفلسطينية، 
االمارات،  واألدباء  الكّتاب  إحتاد  الرشقة، 

.٢٠٠١
النصوص الرتاثية يف ضوء عمل االتصال املعارص،   -٨

عامن، ارام للدراسات والنرش، ٢٠٠١.
وتاثرياته،  وسياساته  االتصال  اسرتاتيجيات   -٩

عامن، دار جمدالوي، ٢٠٠٥.

وكانت جتربتي يف النرش قد بدأت عام ١٩٧١ حيث صدرت جمموعتي األوىل عراة 
عىل ضّفة النهر يف القاهرة، وكانت حصيلة جتربتي يف سنوات املرحلة اجلامعّية وكنت قد 
تأّثرت يف كثري من قصصها باالّتجاه األديب السائد آنذاك، خاصة مجاعة القّصة بدار العلوم 

باستخدام تّيار الوعي والذي كان استخدامه املفرط يؤّدي إىل اِإلهبام أحياًنا.
وتتالت أعاميل األدبّية من قصص ودراسات نقدّية معتمًدا عىل بساطة األسلوب وعمق 
الفكرة وقد نرشت قصيص ودراسايت يف معظم املجالت العربّية الرائدة يف الوطن العريب، 
يف بريوت نرشت يف جمّلة شؤون فلسطينّية وجمّلة قضايا عربية، يف دمشق جمّلة املعرفة، يف 
العراق جمّلة آفاق عربّية، يف تونس جمّلة قصص، يف الكويت جمّلة البيان وجمّلة الرائد. ويف ليبيا 
باِإلضافة إىل موقعي املسؤول يف جمّلتي الثقافة العربّية وجمّلة الشورى نرشت يف جمّلة كلية 
الرتبية وجمّلة الفصول األربعة وجمّلة الوحدة العربّية ويف الصحف اليومّية واألسبوعّية أمثال 

األسبوع الثقايف و األسبوع السيايس و اجلهاد والبالغ والفجر اجلديد.
عن  مؤّقت  وانقطاع  الغربة  بالد  يف  وأنا   ١٩٨١ عام  يف  للنفس  مراجعة  وبعد  واآلن 
املستقبل  إىل  وانظر  الطريق...  بداية  إّال  ليس  قّدمته  ما  بأّن  أشعر  العربّية  األدبّية  احلركة 
ألكتب بعد امتزاج الثقافتني العربّية والغربّية فأرى أّن الطريق طويل وأتساءل هل له من 

هناية؟
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النوع األديب: روائي قصيص، كاتب مرسحيات.

والدته: ١٨٩٣ يف القاهرة، مرص.
وفاته: ١٩٦٨. 

ثقافته: درس يف دمنهور اِإلبتدائّية حّتى ١٩٠٧، ويف مدرسة عّباسية الثانوية يف االسكندرية 
حّتى ١٩١١، ويف مدرسة املعّلمني العليا وختّرج منها عام ١٩١٤، دخل املدرسة التحضريّية 
للحزب الوطني، والتحق بكّلية احلقوق، حائز عىل ليسانس يف اآلداب والرتبية وليسانس 

يف احلقوق عام ١٩٢٤.

مستشار  والتعليم؛  الرتبية  لوزارة  فّني  مستشار  اِإلبتدائية،  يف  مدّرس  سطور:  يف  حياته 
فّني للتعليم يف ليبيا. من مؤّسيس جامعة امللك فاروق؛ عميد معهد التعليم األعىل ١٩٤٥-
١٩٤٨؛ مدير جامعة الشعب، ١٩٥٠. عضو كل من رابطة الرتبية احلديثة، ومجعّية املعّلمني، 
واجلمعّية املرصّية للدراسات االجتامعّية، ورعاية األحداث، ومؤّسسة التأهيل املهني. نال 
جائزة الدولة التقديرّية يف العام ١٩٥٢ وجائزة الدولة لألدب سنة ١٩٦٣. رئيس حترير جمّلة 

الثقافة.

السرية*:
ولد حمّمد فريد مبدينة القاهرة بحّي عابدين أّول يوليو ١٨٩٣. ينحدر جّده ألبيه من اجلزيرة 
العربّية. وقد الذ مبرص إىل احلركة الوهابّية مع آخرين. ويف مرص اشتغل بالتجارة بني القاهرة 
واِإلسكندرّية. أّما والده فقد خّلفه صغًريا فتعّلم التعليم السائر حّتى كرب والتحق بوظيفة 
يف الدائرة السنية. حدث يف طفولة حمّمد فريد أن حّلت الدائرة السنية عىل أثر تفاقم ديون 
إسامعيل ورفضوا موّظفيها فمل يرتّدد عند خروجه عن االشتغال بالزراعة. وانتقلت األرسة 
فريد  حمّمد  أدخل  حيث  الشعب،  أنا  قّصته  أحداث  فيها  جرت  التي  املدينة  دمنهور،  إىل 
املدرسة اِإلبتدائّية ومنها نال الشهادة اِإلبتدائّية، ١٩٠٧ ّمث التحق مبدرسة رأس التني الثانوّية 

ّمث مدرسة املعّلمني العليا التي ختّرج منها ١٩١٤.
ا يقيًنا منه أّن الوظائف احلكومّية تنتظرهم انتظاًرا وكانت  وانتظر حمّمد فريد انتظاًرا سلبيًّ
وحّثه  زكي  أمحد  جاءه  وقد  بالقاهرة.  وحده  وفتاها  بدمنهور  تزال  ال  فريد  حمّمد  أرسة 
عىل االنضامم إىل اِإلعدادّية وكان احلزب الوطني قد أنشأ املدرسة اِإلعدادّية احتجاًجا عىل 
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تعّسف احلكومة مع الطّالب ومكث فيها ٣ سنوات، ١٩١٥-١٩١٨. كانت جتربة كربى 
وتربية عظيمة له.

كانت  حياته  يف  أّثرت  التي  الثانية  والشخصّية  كبًريا  تأثًريا  فيه  والده  شخصّية  أّثرت 
شخصّية أّمه. كانت أّمية ولكّنها عىل جانب كبري من الثقافة املكتسبة بالذكاء والفطرة. 
كانت حتفظ القرآن واألحاديث واألمثال مما يصقل صاحبه. ما وقف ابنها يوًما بني املصلحة 

واجلواب إّال اختارت له ما يعىل مروءته ورفع إنسانّيته. وقد توّفَيت يف التسعني.
يف ١٩١٨ عمل مبدرسة وادي النيل. ويف ١٩١٩ عّينته وزارة املعارف يف مدرسة إبتدائّية 
يف بني سويف ظّل فيها حّتى ١٩٢٢ وإن ضاق هبا فقد كان من أشّد شباب عرصه محاسة 
يف االحتجاج عىل جلنة ملز. ويف ١٩٢٠ انتسب إىل مدرسة احلقوق اخلديوية. ويف العام 
١٩٢٢ عّين مبدرسة األمري فاروق بروضة الفرج التابع لقسم مدارس األوقاف. من ١٩٢٨ 
إىل ١٩٢٩ عمل ناظًرا يف مدرسة طاهر بك يف اِإلسكندرّية ويف هذه األثناء نال ليسانس 

احلقوق يف العام ١٩٢٤.
ومتّثل مدرسة األمري فاروق اخلطوط الواضحة يف حياته فإّنه أثناء وجوده هبا إّتجه إىل 

الكتابة.
معها  فريد  حمّمد  وحتّول  املعارف  وزارة  إىل  فاروق  األمري  مدرسة  حتّولت   ١٩٣٢ يف 
ولكن ساءت حالته النفسّية والصّحية فقد مرض مرًضا شديًدا. يف ١٩٣٦-١٩٣٧ عمل مراقًبا 
فاروق  جامعة  بإنشاء  مكّلف  للمعارف  بعدها  عاد  األوىل.  الوفد  وزارة  يف  للمطبوعات 
ّمث أصبح عميد معهد الرتبية العايل للمعّلمني ١٩٤٥-١٩٤٨. ويف العام ١٩٥٠ صار مديًرا 

للجامعة الشعبّية، ّمث نقل إىل إدارة مكافحة األّمية.
وتاريخ حياته ينم عن إنسان حّساس عيوف. وثورة ١٩١٩ تاريخ له عنده تاريخ فقد 
كان شاًبا ملتهًبا باحلامسة كالشعلة. كان يكتب املنشورات الرسية وعرائض الثقة. وكان 
يؤلب اجلامهري عىل جنود االستعامر. وكان تعنت االستعامر يسّبب له أزمات نفسّية قاسية. 
ومل تطفىء األّيام محاسه فإّن قصصه صور حّية تنطق هبا. وقّصته الِوعاء املرمري التي فازت 
بجائزة الدولة كانت احللقة األخرية من سلسلة من القصص الروائية بدأها فريد من زمن 
طويل واختص هذا اللون من األدب بالنصيب األكرب من نشاطه يف الكتابة والتأليف. وهو 
يستمّد موضوعه من التاريخ املرصي أحياًنا كام هي احلال يف عمر مكرم وأزهار الشوك...
وقد صدر األستاذ فريد أبو حديد عن عدة منابع ثقافّية. ففي مرحلة التكوين إنطبعت 
نفسه بالكتب العربّية القدمية ومتثيلّيات شكسبري. من قراءاته األوىل يف األدب الغريب أعامل 
ديكنز وتاكري لقد عّب كثًريا من األدب اِإلنجليزي خاصة يف عرص إزدهاره من القرن 
١٧ حتى ١٩. وهو يف قصصه إذا أعجبته شخصّية مشى وراءها بدون بداية بدون هناية وقد 

اتبع هذا األسلوب الطبيعي يف أنا الشعب.
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مؤّلفاته:
أ) دراسات تارخيّية:

صالح الدين األّيويب وعرصه، القاهرة، دار   -١
الكتاب املرصي، ١٩٢٧.

سرية السّيد عمر مكرم، القاهرة، جلنة التأليف   -٢
والرتمجة والنرش، ١٩٣٧. مع مرسحّيات.

أّمتنا العربّية، القاهرة، دار املعارف، ١٩٦١.  -٣

ب) روايات:
صحائف من حياة، القاهرة، ١٩٢٤.   -١

ابنة امللوك، القاهرة، مطبعة االعتامد، ١٩٢٥.  -٢
التأليف  جلنة  القاهرة،  تدمر،  ملكة  زنوبيا،   -٣

والرتمجة والنرش، ١٩٤٤.
املهلهل، سّيد ربيعه، القاهرة، ١٩٤٤.  -٤

املعارف،  دار  القاهرة،  جنبوالد،  يف  جحا   -٥
.١٩٤٤ ،اقرأ سلسلة

عنرتة بن شّداد، أبو الفوارس، القاهرة، دار   -٦
.(٣٩)، ١٩٤٧ ،اقرأ املعارف، سلسلة

دار  القاهرة،  القيس،  امرؤ  الضليل،  امللك   -٧
املعارف، ١٩٤٨.

آّالم جحا، القاهرة، دار املعارف، ١٩٤٨.  -٨
أزهار الشوك، القاهرة، جلنة التأليف والرتمجة   -٩

والنرش، ١٩٤٨.
املعارف،  دار  القاهرة،  املرمري،  الوعاء   -١٠

١٩٥١. رواية عن حياة ابن ذي يزن.
أنا الشعب، القاهرة، دار املعارف، ١٩٥٤.  -١١

األعامل الروائية الكاملة، القاهرة، اهليئة املرصّية   -١٢
العامة للكتاب، ١٩٩٨.

ج) قصص:
مع الزمان، القاهرة، دار املعارف، ١٩٤٤.   -١

عمرون شاه، القاهرة، دار املعارف، سلسلة   -٢
أوالدنا، ١٩٤٧. قصص لألطفال.

كرمي الدين البغدادي، القاهرة، دار املعارف،   -٣
سلسلة أوالدنا، ١٩٤٨. قصص لألطفال.

أّمتنا العربّية، القاهرة، دار املعارف، ١٩٦١.  -٤

إّن أغلب كتبه ملونة بالتاريخ ولكن التاريخ فيها مل يقصد لذاته بل كان وسيلة إىل غاية 
أكرب:... مرص وطاقاهتا البرشّية واملادّية، طاقاهتا يف الرجال... يف الصرب... يف املقاومة... يف 
التضحية... يف املال... طاقات املوقع الفذ. ومن قراءات حداثته غادة الكاميليا وتأّثر بآالم 
ورتر. أّما األدب العريب فقد قرأ أمهات الكتب القدمية كام قرأ التواريخ املعتمدة وال سّيام 

الرّحالة األجانب.
ا فصيًحا وهو عىل سالمته سهل واضح شّفاف يعتمد عىل الصورة كام  أسلوبه عربيًّ
يعتمد الرّسام عىل األلوان. ويستعمل بعض األلفاظ العامّية وحياول أن خيلع عليها حّلة مجيلة. 

وهو يضمن صورة املثل الشعبي.
وهو كاتب هادف. فالقّصة عنده تنفيس عن أزمة أو تصوير ملشكلة أو دعوة ليشء. 
سخر من الرمزّية املغرقة ومن التشدق والتعقر، ومن الشعر اجلديد وشعر املديح وسخر من 

الدعاية واملناص... إلخ.
ويف بعض كتبه مثل آالم جحا جتد سبحات من صوفية وصالة للحرية وقيم ومعاين 

إنسانّية مجيلة.

*[عن كتاب قمم أدبّية للدكتورة نعامت فؤاد*، ١٩٦٦؛ تلخيص: إيڤون جريس].
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د) مرسحّيات:
مقتل سّيدنا عثامن، القاهرة، ١٩٢٥.  -١

السلفّية،  املطبعة  القاهرة،  الغجرّية،  ميسون   -٢
١٩٢٧. أوبريت.

خاص  (نرش  القاهرة  وشريين،  خرسو   -٣
بدون  املرسحّية  وُنرشت   .١٩٣٢ وحمّدد)، 

اسم املؤّلف ألّنها جتريبّية.
عبد الشيطان، القاهرة، دار املعارف، ١٩٣٣.  -٤

هـ) ترمجات:
جلربت هايت، القاهرة، مؤّسسة  فن التعليمِ   -١

فرانكلن، ١٩٣٢. دراسة.
دار  القاهرة،  بتلر،  أللفرد  ملرص  العرب  فتح   -٢

الكتب، ١٩٣٣.
املعارف،  دار  القاهرة،  لشكسبري،  مكبث   -٣
١٩٤٤. نقل إىل الشعر احلّر وشارك يف الرتمجة 

زكي نجيب حممود* وأمحد زكي.
جلنة  كار،  إلدوارد  تأليف  السالم  دعائم   -٤

التأليف والرتمجة والنرش، ١٩٤٧.
آهلة الزمان، القاهرة، ١٩٤٨. مرسحّية لألطفال.  -٥

مرسحّية   .١٩٤٩ القاهرة،  املنّجم،  نبوءة   -٦
لألطفال.

عصامّيون عظامء من الرشق والغرب، القاهرة،   -٧
التحرير  رئيس  وهو   .١٩٥٤ اهلالل،  دار 

للمجموعة.
أّمتنا العربية، القاهرة، دار املعارف، ١٩٦١.  -٨

عن املؤلف:
أبو  فريد  حمّمد  النعيم:  عبد  حمّمد  خطري،   -١
حديد، دراسة حتليلّية يف الرواية واألقصوصة 
القاهرة،  املرسل،  والشعر  األطفال  وأدب 
حيتوي   .١٩٧٩ للكتاب،  العاّمة  املرصية  اهليئة 

الكتاب عىل سرية حمّمد فريد أبو حديد.

ترمجات عن املؤلف: 
خمتارة/ مقاالت  فهمي:  حممود  حجازي،   -١
 ،(١٨٩٣-١٩٦٧) حديد  أبو  فريد  حمّمد 
.١٩٩٧ القاهرة، اهليئة العامة لدار الكتب، 

حجازي، حممود فهمي (املحقق): دراسات   -٢
حديد،  أبو  فريد  حمّمد   / وأدبّية  لغوّية 
.١٩٩٧ القاهرة، اهليئة العامة لدار الكتب، 

مقاالت:
جمّلة اهلالل، السنة ٧٥، العدد (١٩٦٧/١٢)،   -١

ص ٣٢٧-٣٣٠. إعادة طبع من سنة ١٩٥٥.
أدب ونقد، ١٩٩٧، جمّلد ٢، ١٤٤، ص ١٠٢،   -٢
مقال عن املؤلف، نفس العدد يضّم مقال عن 

الرواية: إبنة اململوك.
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النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٧ يف سيلة الظهر، فلسطني.
ثقافته: درس يف مدرسة سيلة الظهر االبتدائّية ويف كلية النجاح الوطنّية يف نابلس، ١٩٤٤-

.١٩٥١

حياته يف سطور: سائق تركتور، ميكانيكي - عامل سنرتال تلفون، إذاعي، مذيع، مقّدم 
برامج ثقافّية يف اِإلذاعة والتلفزيون. صحفي وكاتب. عضو كل من حركة فتح واألمانة 
العامة يف االّتحاد العام للكّتاب والصحفّيني الفلسطينّيني من العام ١٩٧٣-١٩٨٠ وانتقل إىل 
كافة  العربّية  للبلدان  متعّددة  بزيارات  قام   .١٩٨٠ العام  منذ  سورية  يف  االّتحاد  فرع  أمانة 
باستثناء السعودّية واليمن؛ وأقام يف الكويت ثالثة عرش عاًما ونصف ١٩٥٣-١٩٦٦. وسافر 
إىل دول املعسكر االشرتاكي كافة وإىل بعض الدول الغربّية للمشاركة يف مؤمترات وندوات 

شعرّية وثقافّية، متزّوج.

السرية:
يف التاسع عرش من آذار ١٩٣٧ وأبان الثورة املسّلحة التي فّجرها وقادها الشيخ الشهيد عّز 
الدين القّسام ورفاقه، ولدت ألبوين فلسطينّيني يف بيت جّدي ألّمي يف قرية سيلة الظهر 
بفلسطني، ذلك أّن أيب كان أحد قادة ثورة القسام يف فلسطني، وقد استشهد بعد مولدي 
بسنة ونصف، فكفلني جّدي ألّمي، وعىل يديه [كذا]، ويف مدرسته اخلاصة الصغرية التي 
كانت جتمع أطفال قريتي حيث تعّلمت القراءة والكتابة، والسور األوىل من القرآن الكرمي. 
ويف ١٩٤٣ التحقت مبدرسة القرية احلكومّية االبتدائّية حيث أهنيت الصف األّول االبتدائي. 
بنابلس،  الوطنّية  النجاح  كلية  من  الداخيل  بالقسم  حيفا  يف  اليتيم  جلنة  أحلقتني  وبعدها 
كواحد من أبناء الشهداء الفلسطينّيني. أكملت هذه الكلية يف نفيس الرتبية الوطنّية التي 
تعّلمتها من خالل األناشيد الوطنّية التي حفظتها يف مدرسة جّدي والتي ألقيتها فيام بعد عىل 

قرب أيب يف صباحات اجلمعة واألعياد.
ويف كلية النجاح التقيت بأستاذي الشهيد عبد الرحيم حممود، الذي كان مدرًسا يف 
كلية النجاح، والذي كان شخصّية مؤّثرة يف حيايت خاصة وأّنه كان عىل معرفة بأيب حيث 

قاتل معه االحتالل الربيطاين واالستيطان الصهيوين لفلسطني.
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مل أكن من التالميذ املتفّوقني يف املدرسة، بسبب من عوامل الفقر واِإلمهال، ولكّنني 
أذكر أّنني كنت أهتّم بالشعر وباملرسح حيث كان للكلية مرسحها، وقد بقيت فيها حّتى 
عام ١٩٤٨ حيث أهنيت فيها الصّف الرابع االبتدائي عدت بعدها إىل القرية آمًال العودة 
إليها، غري أّن استشهاد الشاعر عبد الرحيم حممود، وحدوث نكبة ١٩٤٨ يف فلسطني حال 
دون ذلك. فالتحقت بالصّف اخلامس اِإلبتدائي يف مدرسة القرية حّتى عام ١٩٥٠-١٩٥١ 

منهًيا بذلك الصّف السابع االبتدائي أي املرحلة االبتدائية.
كان أبناء القرية بعد هذه املرحلة يلتحقون إّما مبدرسة برقا الثانوّية وهي قرية قريبة من 
قريتنا، أو مبدرسة جنني الثانوّية، ولكّنني ونتيجة وضعنا املادي املرتّدي ضمن ترّدي احلالة 
االقتصادية للقرية كّلها، ونتيجة عدم تفّوقي يف الدراسة، مل أكن متحمًسا ملتابعتها. فقد 
كان يشغلني هّم واحد فقط هو: كيف ميكن يل أن أحصل عىل ما يكفي ملعيشتنا، خاّصة 

وأّن مساحة األرض الصغرية التي ورثناها من جّدي أليب مل تكن منتجة مبا يكفي.
قضيت سنة واحدة يف القرية كانت مؤثرة جًدا يف حيايت الثقافّية فيام بعد، إذ خالل 
هذه السنة رافقت احلصادين واحلراثني، والبنائني يف عملهم وأغانيهم كام شهدت األعراس 
واملآمت التي شهدهتا قريتنا، وشاركت فيها، وارجتلت األغاين مع الشعراء الشعبيني يف الليايل 
املقمرة واملضيئة... وبرغم أّن طابع الغزل كان هو الغالب عىل هذه األغاين إّال أّن أحزان 
العتابا و امليجانا و الرشوقي كانت هي الطاغية عىل مشاعري، خاّصة وأّن فلسطني 
كان موضوًعا دائًما يف هذه األلوان من الغناء الشعبي احلزين الذي متّثلته يف املرحلة األوىل 

من قصائدي.
يف هذه الفرتة التي قضيتها يف قريتي تعّرفت عىل املأساة التي أحدثتها النكبة يف صفوف 
شعبنا، وعىل األبطال الشعبيني احلقيقيني من الثّوار الفلسطينيني الشهداء واألبطال الشعبيني 
األسطوريني يف السري الشعبّية العربّية التي كنت أستعريها، فقرأت ألف ليلة وليلة وتغريبة 
بني هالل، والزير سامل وسيف بن ذي يزن، وعيل بن أيب طالب وعنرتة كام تعّرفت إىل 
روايات جرجي زيدان املشهورة عن التاريخ العريب واِإلسالمي، ويف هذه السنة أيًضا قررت 

الرحيل إىل آفاق جديدة...
كانت عّمان هي املدينة التي يرحل إليها الكثريون طلًبا للرزق، فعملت فيها عامًال يف 
تبييض البيوت، وعامل مطعم، وعامل مقهى، وماسح أحذية، وبائًعا جّواًال، وعامًال يف 
رصف الطرق، وعامًال لدى نّجار، وكانت هذه سنة حافلة باخليبات واملرارة واجلوع ّمما 
دفعني يف كثري من األحيان لتسّول اللقمة... يف هذه السنة أيًضا تابعت قراءايت، فالتقطت 
بقايا الصحف واملجالت من أكوام القاممة وزوايا الشوارع، وقرأهتا حرًفا حرًفا، وكثًريا ما 
كان يزعجني أّنني كنت أقرأ موضوعات ناقصة من أّوهلا ومن آخرها كام أّن احلكم التي 
كانت تطبع عىل أغلفة علب السجاير من الداخل، وعىل أوراق التقاومي، أصبحت مصدر 
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تثقيف هام بالنسبة يل، وكنت قد تعّرفت أيًضا عىل أحد باعة الكتب املستعملة واملرتمجة، 
يعريين بعضها بني وقت وآخر، فكنت أستمتع بقراءهتا عىل ضوء مصباح الشارع  فكان 

املقابل لفندق فيالدلفيا بعّمان.
عندما عدت إىل القرية مل أقم فيها أكثر من أشهر قليلة، كانت كافية ِإلعداد نفيس 
للسفر إىل الكويت. مل أكن أعرف أين تقع الكويت، فّتشت عنها يف اخلرائط املدرسّية فمل 
أجدها. سألت عنها كّل شيوخ القرية الذين عاشوا جتربة سفر برلك فمل يعرفوها، كان 
بعض أبناء القرية قد سبقوين إليها، كانوا فقط يدّلون عىل الكوت وكانت هذه موجودة 
عىل اخلارطة. وذات يوم اشرتيت قاموًسا كتبه أحد الوافدين األوائل إىل الكويت حتت عنوان 
كيف نتعمل اللغة الكويتية بدون معمل فاشرتيت الكتاب، ورهنت بعض شجرات الزيتون 
التي منلكها مقابل مخسة عرش ديناًرا أردنًيا بفائدة، وغادرت القرية ذات صباح عائًدا إىل 
عّمان حيث التقيت فيها بعض أبناء القرية والقرى واملخيامت وبدأنا مسريتنا إىل الكويت عرب 
الصحراء األردنّية العراقّية ماّرين ببغداد هتريًبا وعىل األقدام. حيث ركبنا قطارها إىل البرصة.
كانت الطريق إىل بغداد قد استغرقتنا ستة أّيام مريرة، ومليئة باجلوع والعطش بلياليها 
البرصة  يف  أّما  الصجراء.  يف  الدورّيات  جتّنب  حماولني  ونختبىء  نسري  كّنا  حيث  املخيفة 
إىل  الوصول  يف  جتربتنا  من  جزًءا  كنفاين*  غّسان  الشهيد  الفلسطيني  الكاتب  سّجل  فقد 
أّنني  ذلك  أنا،  فهو  القّصة  يف  الصبي  أّما  الشمس،  يف  رجال  الشهرية  قّصته  يف  الكويت 
كنت أحد رواة التجربة له. كانت الرحلة مريرة وشاقة عوملنا فيها معاملة املهّربني لقطعان 
املاشية، جعنا، وعطشنا، ومات بعضنا، وألقي القبض عىل اآلخرين وضللنا فيها الطرق، 
وقد أّثرت هذه الرحلة كثًريا يف جتربتي الشعرّية، ويالحظ القارىء اجلاد أّن موضوعات 
القرية، والرحيل أو الصحراء، واجلوع، والعطش، واملوت، والتيه، هي موضوعات متّثل 
قاسًما مشرتًكا يف كّل جتربتي الشعرّية. وكثًريا ما راودتني فكرة الكتابة عن هذه التجربة 

العتقادي بأّن الرواية هي جماهلا الرحب واألكثر قدرة عىل استيعاب تفاصيلها.
عىل كّل حال، وصلت إىل الكويت، وعشت فيها أربع سنوات بدون إقامة مرشوعة 
حصلت بعدها عىل فيزا وإقامة شأن الكثريين من الوافدين األوائل. ولشّد ما أدهشني فور 

وصويل أّن خمرتع القاموس كان كذاًبا كبًريا فالكويت بلد عريب، والكويتّيون عرب.
   Fitter مساعد  ّمث  الكراجات،  أحد  يف  كّناًسا  عملت  ما  أّول  الكويت  يف  عملت 
ّمث  ميكانيكي،  كمساعد  للعمل  انتقلت  بعدها  املعدنّية.  واملكاتب  واخلزائن  األّرسة  يشّد 
ميكانيكي، بعد أن رّقيت نتيجة معرفتي ببعض مفردات اللغة االنجليزّية ألعمل يف خمزن 
لقطع غيار السّيارات. غري أّنني انتقلت فجأة إىل سنرتال هاتف الكراج وهنا بدأت مرحلة 

جديدة يف حيايت.
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أصبح لدي اآلن الوقت الكايف أثناء عميل وخارجه للقراءة فتعرّفت إىل قمم األدب 
العاملي من خالل سلسلة كتايب كام تعّرفت إىل املكتبة العامة، ورحت أشرتي الكتب أيًضا 
ونتيجة الحتكاكي باملوظفني االنجليز وتعّريف عىل بعض الصحف واملجالت االنجليزّية 
واألمريكّية ومشاهديت األفالم السينامئّية االنجليزّية واألمريكّية، استطعت أن التقط اللغة 

االنجليزّية وأن أحتدث هبا وأكتبها بصورة مقبولة.
يف عام ١٩٦١ تقّدمت ملسابقة يف اِإلذاعة الكويتّية اجتزهتا بتفّوق وعّينت مساعد رّسام، 
ا لربامج أدبّية وثقافّية، ّمث رّقيت إىل مسؤول  ّمث حمّرًرا يف جمّلة هنا الكويت ّمث مذيًعا ومعدًّ
للربامج الثقافّية يف كل من اِإلذاعة والتلفزيون. هنا كنت قد بدأت أمارس كتابة الشعر 
فنرشت قصيديت األوىل قبل منتصف الّستينات بعنوان إىل صديقة جديدة. كام أّنني كنت 
قصيديت  السنوات  تلك  يف  نرشت  كام  الكويتّية،  الرسالة  جمّلة  تأسيس  يف  املشاركني  أحد 
الشهرية عىل الصليب يف جمّلة اآلداب البريوتّية، وقد أثارت هذه القصيدة حواًرا ساخًنا 
عىل صفحات جمّلة اآلداب والصحف الكويتّية والربملان الكويتي انتهت بانتقايل وترحييل إىل 
سورية حيث عملت يف إذاعتها بنفس اختصاصايت السابقة وكانت ثقافتي قد قطعت شوًطا 

كبًريا... وكنت قد تزّوجت.
ألّنني   فتح بحركة  والتحقت   ١٩٦٧ عام  حزيران  هزمية  بعد  عميل  من  استقلت 
وجدت أّن البديل املوضوعي لغربة شعبنا، وغربتي، لترشيد شعبنا، وترشيدي هو العودة 
املريرة.  السنوات  تلك  طوال  واحدة  حلظة  خاطري  يفارق  مل  الذي  وطني  فلسطني،  إىل 

فامرست الكفاح املسّلح وتوّليت فيه مسؤوليات قيادّية.
ويف عام ١٩٧٢ رّشحت لعضوّية األمانة العامة الّتحادنا، فحصلت عىل املرتبة الثانية 
الشعرّية  املجموعات  أصدرت  قد  وكنت  حقيقّية،  دميوقراطّية  بانتخابات  األصوات  يف 
األوىل، وانتخبت يف املؤمتر الثاين الّتحادنا وكنت الثاين يف ترتيب األصوات وبانتخابات 
دميوقراطّية... ومل أرّشح يف املؤمتر الثالث. ولكّني خضت انتخابات الفرع يف سوريا فحصلت 

عىل أعىل األصوات (األّول).
أّما احلديث عن جتربتي الشعرّية فغري ممكن يف هذه العجالة غري أّنني أحيل الدارس 
إىل سلسلة من املقابالت التي أجريت معي يف جمّلة أقالم املغربّية، وجمّلة األقالم العراقّية، 
وجمّلة صوت فلسطني التي تصدر يف دمشق، وجمّلة العريب البريوتّية، وجمّلة الوطن الكويتّية، 
والثورة العراقّية والرسالة الكويتّية، وغريها.. وال أستطيع أن أحرص عدد الدراسات التي 
املهرجانات  من  كثري  يف  شاركت  أّنني  إىل  أشري  أن  أوّد  أّنني  غري  املجال  هذا  يف  كتبت 

والندوات الشعرّية واملؤمترات وامللتقيات األدبّية داخل وخارج الوطن العريب...
وأنا اآلن ال أزال أقيم يف سورية مبدينة دمشق... وغًدا يف فلسطني... وطني، وموضع 

قصائدي...
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مؤّلفاته:
دار  بريوت،  امليليشيا،  صدر  عىل  وسام   -١

اآلداب، ١٩٧١.
نقوش حمفورة عىل مسلة األرشفّية، دمشق،   -٢

جريدة فتح، ١٩٧١. مع شعراء آخرين.
تغريبة خالد أبو خالد، بريوت، دار الطليعة،   -٣

.١٩٧٢
وزارة  بغداد،  هانوي،  إىل  عربّية  حّب  أغنية   -٤
الشعر  ديوان  سلسلة  العراقّية،  اِإلعالم 

.١٩٧٣ ،احلديث
اّتحاد  دمشق،  الليل،  منتصف  يف  اجلدل   -٥

الكّتاب العرب، ١٩٧٤.
االّتحاد  بريوت،  أجيء،  سالسيل  وشاهًرا   -٦
الفلسطينّيني،  والصحفّيني  للكتاب  العام 

.١٩٧٤
العودة،  دار  بريوت،  الرماد،  يف  بيسان   -٧

.١٩٧٨
اسّميكي بحًرا... اسّمي يدي الرمل، الرباط،   -٨
العربّية،  للثقافة  القومي  املجلس  منشورات 

.١٩٩١
دي نخيل للنخيل، دمشق، دار اجلليل، ١٩٩٤.  -٩

فرس لكنعان الفتى، دار اآلداب، ١٩٩٥.   -١٠

مالحظة رضورّية:
شعري  عمل  هي  خالد  أبو  خالد  تغريبة 
استهدف ربط املايض باحلارض من خالل تعصيف 

السرية الشعبّية ويضّم مخس قصائد:

١- الزير سامل.
٢- سيف بن ذي يزن.

٣- عنرتة.
٤- تغريبة بني هالل.

٥- شهرزاد.
وميكن ضّم قصيدة السندباد إىل املجموعة.

عن املؤلف:
 B. Embalo, A. Neuwirth and F.  -١
 Pannewick, Kulturelle Selbstbehauptung
 der Palästinenser, Beirut, BTS 71, 2001,
pp. 113-121.

مقاالت:
املعرفة، أيار ١٩٧٥، ص ١٦١؛ متوز ١٩٨٥،   -١
ص ١٤٠؛   ،١٩٩٧ الثاين  ترشين  ص ١٤٩؛ 

كانون األول ١٩٩٨، ص ١٢٤.

مقابالت:
األعالم، (بغداد)، شباط ١٩٧٥، ص ٣٧-٤٢.  -١
الكاتب الفلسطيني (دمشق) ، ١٩٩١، ٢٥/٢٤،   -٢

ص ٢٦١-٢٧٥.
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ُعَمر أبو ريشة
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩١٠ يف منبج، سوريا.
وفاته: ١٩٩٠.

ثقافته: تلّقى دروسه اِإلبتدائّية يف حلب وتابع علومه الثانوّية يف الكّلية األمريكّية واجلامعّية 
يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت. درس صناعة النسيج يف مانشسرت يف إنكلرتا ولكّنه ترك 

هذه الدروس قبل أن ينال اِإلجازة فيها.

حياته يف سطور: كان مدير املكتبة العامة يف حلب. دخل اهليئة الديبلوماسّية يف دمشق. 
شغل منصب سفري مفّوض يف الربازيل ١٩٤٩-١٩٥٤؛ وسفري يف األرجنتني والتشييل من 
١٩٥٣-١٩٥٤؛ سفري يف اهلند وّمث يف اجلمهورّية العربّية املّتحدة (مرص) من ١٩٥٤-١٩٥٩؛ 
وسفري يف النمسا ١٩٥٩-١٩٦١ وّمث سفري يف الواليات املّتحدة األمرييكّية ١٩٦٢-١٩٦٤. ّمث 
سفًريا يف اهلند مّرة ثانية ١٩٦٤-١٩٧٠. عضو املجمع العلمي العريب بدمشق. رئيس مؤّسسة 
األخطل الصغري (شامل املتن - لبنان). سافر الشاعر إىل عدد كبري من البلدان العربّية وغري 

العربّية. متزّوج له أوالًدا.

السرية*:
تاريخ  اجلندي  أمحد  يرجع  بينام  نيسان  من  عرش  السابع  يف  ويقال   ،١٩١٠/٤/١٠ يف  ولد 
ميالده إىل سنة ١٩٠٨ وجيعله يف بلدة منبج التابعة ملحافظة حلب. لكن الشاعر يقول أّنه 
ولد يف مدينة عكا، التي هزمت نابوليون، يف فلسطني من أب لبناين من القرعون من 
أعامل البقاع كان قد حكم عليه األتراك باألعدام، وأّم فلسطينّية من آل اليرشطي، وكان 
جّده ألّمه إبراهيم اليرشطي زعيم ومؤّسس الطريقة الشاذلّية اليرشطّية. ونشأ يف منبج التي 
ولد فيها البحرتي ومنها املنبجي الذي تنسب إليه قصيدة اليتيمة الشهرية. ومنبج هي 
التي وصفها إبراهيم بن املدّبر فقال فيها: أّما ليلها فَسَحٌر كّله. والده شافع أبو ريشة من 

أبناء األمراء يف عشرية املوايل. وعاش يف لبنان وقد استعاد جنسّيته اللبنانّية [...](١)
وقد قىض طفولته يف حلب يدرس يف مدارسها اِإلبتدائّية، ّمث انتقل إىل بريوت ِإلمتام 
دراسته الثانوّية يف اجلامعة األمريكّية. ويف سنة ١٩٣٠ أرسله أبوه إىل مانشسرت ليدرس صناعة 
النسيج. ولكن الشعر كان أغلب يف نفسه من دراسة صناعة النسيج، فقد نشأ يف بيت يقول 
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أكثر أفراده الشعر. كان أبوه شاعًرا أرشب قلبه بالشعر الصويف، وكذلك كان جّده، وإذا 
كان للوراثة أثرها يف نشأة اِإلنسان، ففي وسعنا أن نقول إّن امللكة الشعرّية قد انتقلت إليه 
بالوراثة، وقد مّست جذوة هذه الوراثة أكثر أفراد العائلة، فأخوه شاعر، وأخته شاعرة، 
وأّمه تتذّوق الشعر وحتفظ عرشات القصائد ألكابر الشعراء املتصّوفني، فنشأ عمر وهو أبرز 
أفراد العائلة يف رفع راية الشعر. وهذا الذي دفعه أن هيجر دراسة صناعة النسيج ليعيش يف 
أجواء األدب اِإلنكليزي خالل أقامته يف مانشسرت - تلك األجواء التي فتحت أمامه آفاًقا 

جديدة يف تفّهم األدب.
نظم عمر أبو ريشة الشعر يف سن مبكرة. وكان يعتمد حّسه الذايت يف تصوير الكثري 
من مظاهر احلياة، وعكف يدرس األدب عىل أساتذته املدّرسني ويصف لنا هذه األدوار 

التي مّرت من حياته بقوله:
هناك أدوار متباينة النزعات مّرت عّيل وتركت يف حيايت األدبّية أثرها العميق. أحببت 
يف أّول نشأيت شعر البحرتي وأيب متام وشوقي وأرضاهبم ألّن أساتذيت، ساحمهم اهللا، كانوا 

يغرقون يف امتداحهم وال يشحذون لساين إّال بشعرهم، فكم رقصت طرًبا عند سامعي:

الـــــــبـــــــان والـــــعـــــمل الـــــــقـــــــاع بـــــــني  أحـــــــّل ســـفـــك دمــــــي يف األشــــهــــر احلــــرم  رمي عـــــــىل 

وّملا أخذ املعّلم يرشح ما هبذه القصيدة وبأمثاهلا من جناس وطباق واستعارة إىل آخر ما 
هنالك من أالعيب بيانية خّيل إّيل أّن القصيدة التي ال تضّم شيًئا من هذه األالعيب ليس 
هلا قيمة، وحتت تأثري هذا الرأي أخذت أنظم، وإّني أذكر مطلع قصيدة قلتها يف هذا النحو:

وقـــــلـــــبـــــي يف الـــــتـــــنـــــائـــــي مـــــــا ســــــالهــــــا  ســـــــــالهـــــــــا مـــــــا الــــــــــــذي عـــــنـــــى ثــــنــــاهــــا 

ومل أكتف هبذا بل تعّديته وأخذت أعارض بائية أيب متام وسينية البحرتي، وإّني 
وإن استفدت شيًئا من هؤالء فإّنام استفدت اللغة والرتكيب أّما الفكرة الشعرّية فقد كبا 

دوهنا خياهلم الكسيح!
سئمت هذا الشعر وهذه الزمرة من الشعراء فعدت أبحث يف كتب األدب عّيل أجد ما 
أروي به ظمئي فعثرت عىل شعر جديد مبعثر هنا وهناك كأبيات أليب صخر اهلذيل وأبيات 
لعبدة بن الطّيب وابن زريق البغدادي والوليد األموي واألسدي صاحب القصيدة الرائعة:

نأت دار لييل وشّط املزار فعيناك ما تطعامن السكرى ّمث ساعدين احلظ فسافرت إىل 
بو،  بودلري،  كيتس،  شيل،  كشكسبري،  كثر:  بشعراء  فشغفت  دراستي  ِإلمتام  إنكلّرتا 
موريس، هود، ملتون، تنسون، براونيغ؛ وأحّب الشعراء إّيل إثنان: مها بو وبودلري؛ اللذان 
رصفت الساعات الطوال يف مطالعة آثارمها، فهام أشبه بلولب صور يف حانوت رّسام، كيفام 
حّركته وجدت صوًرا جديدة ختتلف كّل صورة عن أختها، ويف كل منها رمز ينقلك من 

(٢)[...] أفق إىل أفق فال تشعر مبلل وال حتّس بتعب



ُعَمر أبو ريشة ٣٣

ويف إنكلّرتا أحّب فتاة إنكليزّية وأراد أن يتزّوجها واقتنع أهله بذلك ولكّنها مرضت 
(باحلّمى) وماتت فحزن عليها الشاعر حزًنا شديًدا وفّكر باالنتحار رمًيا لنفسه [كذا] يف 
هنر التيمس، ولكن وجه والدته تراءى له يف مياه النهر فارتّد وأحجم. وقد نّظم يف رثائها 

.خامتة احلب عام ١٩٣٢ قصيدته
عاد إىل حلب وكان والده يريده أن يعمل يف حقل الصناعة الكيامئّية ففّكر بإناء مصنع 
يف البقاع بالقرب من مشغرة ولكن دولة االنتداب مل تسمح له بذلك حرًصا عىل إنتاج 
معاملها فانرصف إىل العمل يف الزراعة يف قرية ميلكها هي قرية اللويبدة يف قضاء معّرة 

النعامن.
ولكن امللكة الشعرّية والوراثة والبيئة جعلته يتخّلى عن ذلك كّله وينرصف إىل نظم 
الشعر وهيتّم باألمور السياسّية، فانضّم إىل الشباب الوطني التابع حلزب الكتلة الوطنّية التي 
كانت تسعى لتحرير سوريا من االنتداب الفرنيس. فعاش يف هذا اجلّو املحموم وتأّثر شعره 
بالروح القومّية التحّررّية. وذلك يظهر يف قصائده املعروفة يف رثاء إبراهيم هنانو وسعد اهللا 
عبد  والدكتور  فلسطني،  أرض  عن  يدافع  وهو  استشهد  الذي  العاص،  وسعيد  اجلابري 

الرمحن الشهبندر الزعيم السوري الذي اغتيل غدًرا.
َغَلَب الواثب أم مل يغلب!! وكان كل ما جناه الشاعر من شعره أن انتخب عام ١٩٤٨ 

عضًوا يف املجمع العلمي العريب بدمشق وهو دون السن القانونّية.
وبعد ذلك بسنة أصبح الشاعر مزعًجا للحكام يف دمشق فأرادوا التخّلص منه فأرسلوه 
إىل اخلارج، ولكن الشاعر الذي أبعد عن بلده مل يبتعد عن مهوم وطنه وأّمته. فبدأ رحلته 

مع الديبلوماسّية التي استغرقت نحو ربع قرن متنّقًال بني قارات العامل.
فيه  ليعيش  لبنان  إىل  تقاعد  بعدما  عاد  والغرب  الرشق  بني  التطواف  هذا  وعقب 
ومل يغادره، رغم األوضاع الصعبة التي تسوده، إّال لفرتات قصرية من أجل العالج يف 
اخلارج أو زيارة أوالده يف اململكة العربّية السعودّية أو إلقاء حمارضات وقصائد يف شّتى 

البلدان.
يف آب ١٩٣٩ أكمل الشاعر نصف دينه حني تزّوج اآلنسة منرية مراد اللبنانّية األصل 
من البقاع واملولودة يف األرجنتني. ويف ١٩٤٠ أقدم عىل ترشيح نفسه إىل االنتخابات النيابّية 
يف سوريا عن حلب منفرًدا. وكان حيظى بشعبّية عارمة ولكّنه حورب برضاوة فأصدر كبري 
الشيوخ فتوى بتكفريه مستنًدا إىل قصيدة نّظمها عنواهنا الصليب األمحر وإىل بيت قاله 

يف قصيدة أخرى يصف عيسى املصلوب:
كرصير املسامر يف كّف عيسى ليس ينسى صداه سمُع الليايل ويف ١٩٤٢ حكم عليه 
الفرنسّيون باِإلعدام، كام كانوا قد حكموا عىل والده هم واألتراك من قبل، وذلك بسبب 
القصيدة التي ألقاها يف االحتفال بذكرى مقتل الدكتور عبد الرمحن الشهبندر الذي أقيم يف 
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مؤّلفاته:
ط١؛  حلب، ١٩٣٦،  ريشة،  أبو  عمر  ديوان   -١
١٩٧١؛  العودة،  دار  بريوت،  جمّلدين:  ويف 

طبعة جديدة ١٩٨٨.
من عمر أبو ريشة، بريوت، دار جمّلة األديب،   -٢

.١٩٤٧
للطباعة  التجاري  املكتب  بريوت،  خمتارات،   -٣

والنرش، ١٩٥٩.
من وحي املرأة، دمشق، دار طالس، ١٩٨٤.  -٤

األصفهاين  دار  جّدة،  فيصل،  رّب،  يا  أرك   -٥
للطباعة، (د.ت).

عن املؤّلف:
قتب، سلمى: عمر أبو ريشة: سريته وشعره،   -١
يف  األمريكّية  اجلامعة  من  ملاجستري  أطروحة 

بريوت.
أبو  عمر  شعر  يف  الفني  البناء  ربيع:  الدبس،   -٢
ريشة، أطروحة ملاجستري من اجلامعة اللبنانّية، 

.١٩٨٠
يف  املعارص  العريب  األدب  سامي:  الكيايل،   -٣
 ،١٩٦٨ املعارف،  دار  القاهرة،  سورية، 

ص ٣٦٨-٣٧٤.
الرماوي، مجال الدين: من أعالم األدب املعارص،   -٤
القاهرة، دار الفكر، (د.ت)، ص ٣١٢-٣١٩. 

ظّلس، مجيل: عمر أبو ريشة، حياته وشعره،   -٥
بريوت، الرواد يف النرش والتوزيع، (د.ت).

رشيد عبد احلميد، حممود: الصورة واخليال   -٦
جامعة  بريوت،  ريشة،  أبو  عمر  شعر  يف 

القّديس يوسف، ١٩٩٨.

مقاالت:
الثقافة، ملحق إضايف ١، ١٩٧٥، ص ٢٨.  -١

املعرفة، ١٧٩، كانون الثاين ١٩٧٧، عن احلب   -٢
يف شعر عمر أبو ريشة.

صص ٤٤-  ،١٩٨٦/١١/١٧ الدويل،  النهار   -٣
.نار الشاعر املقدسة ٤٧، ميشال جحا

أدب ونقد، ١٩٩٠، جملد ٢، ص ١٢٥، سرية   -٤
ذاتّية.

السفري ١٩٩٠/٧/١٦، ص ١١، صفحة كاملة   -٥
عن الشاعر.

الثقافة، متوز ١٩٩٦، ص ٢٤.  -٦
أفكار، ١٩٩٧، ١٣٠، ص ٣٦.  -٧

الثقافة، كانون الثاين ١٩٩٩، ص ٢٥، عصام   -٨
احللبي.

الثقافة، آب ٢٠٠١، ص ١٨.  -٩

مقابالت:
مقابلة  ص ٤٦-٤٧.   ،١٩٩٠/٨/١٠ احلوادث،   -١

يف القاهرة، سنة ١٩٨٧. 

اجلامعة السورّية وهاجم فيها االنتداب الفرنيس واحلكم السوري العميل الذي يساير دولة 
االنتداب ومطلعها:

أأناجيه من وراء حجاب [...](٢) 

توّفي الشاعر يف الرياض، اململكة العربّية السعودّية.

* [قطع وخلّص من (١) سامي الكيايل: األدب العريب املعارص يف سورية، القاهرة، دار املعارف، ط٢، 
  ١٧ الدويل  النهار   ،املقّدسة الشاعر  نار   - ريشة  أبو  عمر    جحا،  ميشال  و(٢)  ص ٣٦٨-٣٧٣،   ،١٩٦٨

١٩٨٦/١١/٢٣، ص ٤٤-٤٧].



٣٥ 

أبو سلمى [عبد الكريم سعيد الَكْرمي]
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٠٩ يف طولكرم، فلسطني.
وفاته: ١٩٨٠. 

ومعهد  التجهيز  مدرسة  يف  والثانوّية  ودمشق؛  طولكرم  يف  االبتدائّية  علومه  تلّقى  ثقافته: 
احلقوق  مبعهد  التحق  ١٩٢٧؛  (بكالوريوس)،  دبلوم  عىل  وحصل  دمشق  يف  املعّلمني 

الفلسطيني، القدس وحصل منه عىل ليسانس.

حياته يف سطور: مدّرس يف مدارس القدس، ١٩٢٧-١٩٢٩. عمل مّدة إلذاعة فلسطني. 
حمامي يف حيفا، ١٩٢٩-١٩٤٨. ّمث مدّرس وحمامي يف دمشق. نال جائزة اللوتس العاملّية 
لآلداب من كّتاب آسيا وافريقيا عام ١٩٧٨. عضو اّتحاد الكّتاب والصحفّيني الفلسطينّيني. 
له  أجريت  قلبه  يف  جراحّية  عملّية  بعد  توّفي  حيث  املّتحدة  والواليات  ولبنان  العراق  زار 

بواشنطن العاصمة. متزّوج وله ابًنا.

السرية*:
درسُت مبدارس دمشق، حصلت عىل أّول دورة للبكالوريا السورّية، وعدت إىل فلسطني. 

ودرست احلقوق يف القدس. ّمث توّظفت.
من بدايايت، كانت قصيدة كتبتها مبناسبة بناء قرص املندوب السامي الربيطاين عىل جبل 

املكرب. أذكر أّن مطلعها كان:

ـــبـــه ـــت قــــــــم واســــــــمــــــــع الـــــتـــــكـــــبـــــري والــــتــــهــــلــــيــــالجـــــبـــــل املــــــكــــــرب طـــــــــال نــــــومــــــك فـــان

قـــــنـــــاتـــــنـــــا تــــــــلــــــــني  يف  املـــــــــكـــــــــرب  حـــــــــّتـــــــــى هنــــــــــــــدم فـــــــــوقـــــــــك الــــبــــســــتــــيــــالجــــــــبــــــــل 

وأرسلتها إىل صديقي إبراهيم عبد القادر املازين يف مرص، فنرشها مبجّلة الرسالة بتوقيع 
(أبو سلمى).

يف الدائرة احلكومّية سألوين من هو (أبو سلمى).
وكان أمامي أحد خيارين.

أّما اِإلنكار والبقاء يف الوظيفة، أو االعرتاف بالطرد من الوظيفة. ولكّنني آثرت أن أتبّنى 
القصيدة املوقف، فعزلوين من وظيفتي.
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كنت أنرش أغلب شعري ومقااليت النقدّية يف جريدة مرأة الرشق التي كانت تصدر يف 
القدس لبولس شحادة. ومن املقاالت املشهورة يف ذلك الوقت كانت دراستي (شعراؤنا يف 
امليزان) التي تناولت فيها معظم شعراء فلسطني يف تلك الفرتة بالدراسة والنقد مثل: حسان 

فلسطني (أبو إقبال اليعقويب)، سليامن التاجي، اسكندر اخلوري البيتجايل.
قبل جميئي وجميء إبراهيم طوقان كان الشعر تقليدًيا يتناول األغراض التقليدّية (مدح.. 
رثاء.. إلخ). وكان اتصايل بإبراهيم منذ أن كان طالًبا يف اجلامعة األمريكّية ببريوت. وبعد 
عودته إىل فلسطني أقيمت لنا حفلة تكرميية يف القدس يف مجعّية الشّبان املسلمني، وألقينا 

بعض القصائد فيها.
أدبّية  صفحة  نعمل  وكّنا  وغزًال..  سياسة  الشعر..  طريق  يف  وإبراهيم  رست  ومًعا.. 

أسبوعّية نكتبها مًعا يف إحدى الصحف التي تصدر يف يافا.
رئيف  أعضائها:  من  وكان  القدس،  يف  القمل)  (عصبة  مجعّية  بتشكيل  أيًضا  قمنا  كام 

خوري، خليل البديري، عارف العزوين، أبو سلمى، رجا حوراين.
كانت فلسطني ملتقى رجال األدب والفكر يف الوطن العريب، فقد زارها الكثريون.. 

بعضهم درس فيها، وبعضهم حارض، أو عاش فيها مّدة طويلة.
فمن لبنان، ميخائيل نعيمة* الذي درس يف النارصة والذي اختاره للدراسة األديب 

الفلسطيني خليل بيدس صاحب جمّلة النفائس العرصّية، عندما كان معّلًما يف بسكنتا.
كام زارها كّل من أمني الرحياين، األخطل الصغري، خليل تقي الدين، الشيخ مصطفى 

الغالييني.
وكانت لنا صالت كبرية بعمر الفاخوري، حّتى أّنه أقيم أّول حفل تأبني له يف لبنان، 

حرض وفد من فلسطني من أعضائه حّنا نّقارة وأنا، وكنت أحد املتكّلمني يف احلفل.
وكانت لنا صداقة مع أمني نخلة* ووالده رشيد نخلة واضع النشيد الوطني، واألخطل 

الصغري، وتوفيق يوسف عّواد* والشاعر الشعبي عمر الزعني.
ومن دمشق أقام يف فلسطني ردًحا من الزمن خري الدين الزركيل، أّما شفيق جربي* 
فقد عاش يف يافا عند أقاربه (دار جربي) وعمر أبو ريشة* عاش فرتة يف عكا بني أرسة 

والدته الكرمية.
وبدوي اجلبل* أمّد اهللا يف عمره، وزار فلسطني، وكذلك خليل مردم. كّل هؤالء 

كّنا نجتمع هبم يف فلسطني، والصداقة معهم وثيقة.
أّما من العراق فقد جاء معروف الرصايف، أحرضه إسعاف النشاشيبي وعّينه أستاًذا يف 

القدس وعاش فيها مّدة. وكذلك اجلواهري زارها وأقام ندوات شعرّية يف أنديتها..
املازين  القادر  عبد  إبراهيم  أبرزهم  مرص  أدباء  من  كبري  عدد  مع  صالت  لنا  كانت 
للحضور  ندعوه  وكّنا  قرًبا،  أكثر  كان  املازين  لكن  مبارك.  وزكي  أمني  أمحد  وكذلك 
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القضّية  عن  يكتب  وكان  الثقافّية،  واملواسم  املناسبات  يف  والقدس  ويافا  حيفا  يف  ليتكّلم 
الفلسطينّية...

وكانت يف مرص دعوة فرعونّية كّنا نقف ضّدها. وكان املازين ضّدها أيًضا...(٢).
[يف ١٩٢٦/١/١٧ تزّوج من رقّية ابنة توفيق حقي رئيس بلدّية عكا آنذاك.

رزق بولد بكر. ظّل وحيده. يف ٢٩ ترشين األّول ١٩٣٧، وهو اآلن الدكتور سعيد 
الكرمي. الذي يعمل كطبيب خمتّص يف جراحة الكىل يف مستشفى ماريالند يف الواليات 

املّتحدة].
ماذا أقول لك وأنت تسألني عن التي رافقتني اثنني وأربعني عاًما وعن دورها يف جمرى 

حيايت النضالّية والشعرّية واِإلنسانّية؟!
منذ اللقاء ١٩٢٦/١/١٧ إىل يوم الفراق ١٩٧٨/٩/٢ كانت رقية حقي أّم وحيدي، 
أفضل رفيقة عمر. رسنا يف هذا الدرب الطويل الدامي يف فلسطني ويف خارج فلسطني. 

وكانت هذا املدى، اجلناح الوارف الذي منح األمن والظّل والراحة.
منذ بدء زواجنا، وكنت طالًبا يف معهد احلقوق بالقدس، وكانت الدراسة فيه مسائّية، 
كنت أعمل يف النهار مدّرًسا. نرشت قصيدة جبل املبكر، يف جمّلة الرسالة القاهرّية. وهو 
اجلبل الذي كرب عليه عمر بن اخلطاب عند فتح بيت املقدس وسمي لذلك هبذا االسم. وقد 
 .الباستيل شادت عليه حكومة بيت االنتداب قًرصا للمندوب السامي الربيطاين وسّميته
وكانت النتيجة أّنني فصلت من التعليم. فكانت أّم سعيد يف قّمة املسؤولّية والوعي والعزمية. 
وبرعايتها  حمامًيا  أصبحت  وبفضلها  الصعاب،  وحتّملت  الفرص  ومألت  األجواء  فهّيأت 

وتوجيهها ومساعدهتا رست يف هذا الطريق الطويل.
أدراج  يف  واملجالت،  الصحف  يف  واملطبوع  منها  املخطوط  أشعاري،  أحفظ  كنت 
مكتبي يف عامرة الكرمليت بحيفا حيث كنت أعمل حمامًيا ومل أكن أحتفظ يف داري الكائنة 
يف البساتني يف شارع البساتني يف حّي االملانّية إّال بالقليل النادر ّمما نّظمت وكتبت، وّملا 
بدأت االضطرابات يف حيفا أرسلت ولدي وزوجتي إىل عكا عند أرسهتا وبقيت وحدي 

يف حيفا.
وّملا اشتدت االضطرابات، مل أستطع الذهاب إىل عكا إّال بزورق بخاري عن طريق 

البحر حيث كانت املستعمرات اِإلرسائيلّية منثورة عىل طريق الّرب.
وسقطت حيفا بتاريخ ٢٢ نيسان سنة ١٩٤٨ يف أيدي اِإلرسائيلّيني، ومل أستطع أن آخذ 
معي إّال رواية شعرّية عن ثورة القسام وثورة سنة ١٩٢٦، ومعها مقّدمة هلا بقمل األستاذ 

إبراهيم عبد القادر املازين.
وبتاريخ ٢٨ نيسان ١٩٤٨ غادرت عكا إىل دمشق عن طريق ترشيحا واجلبل ومعي 
مفاتيح البيت واملكتب للعودة الرسيعة خالل اسبوعني - كام وعدت الدول العربّية - ولكن 
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مؤّلفاته:

أ) شعر:
للتأليف  الكربى  املكتبة  دمشق،  املّرشد،   -١

دار  بريوت،  مزيده،  ط ٢  ١٩٥٣؛  والنرش، 

األحد، ١٩٦٣.

الرتقي،  مطبعة  دمشق،  بالدي،  أغنيات   -٢

.١٩٥٩

مكتبة  وتوزيع  نرش  دمشق،  األطفال،  أغاين   -٣

أطلس، ١٩٦٤.

من فلسطني ريشتي، بريوت، دار اآلداب،   -٤

.١٩٧١

تلو  واحدة  تتساقط  البالد  وبقيت   ١٩٤٨ سنة  أّيار   ١٦  - األعداء  أيدي  يف  سقطت  عّكا 
األخرى، وتتساقط معها الكرامة العربّية. وال تزال املفاتيح تنتظر العودة مع أصحاهبا إىل 

فلسطني.
سكنت دمشق املدينة العربّية الغالية عىل العرب وعىل قلبي، فقد تعّلمت يف مدارسها 
االبتدائّية والثانوّية وكنت مع القافلة األوىل من الطّالب الذين قّدموا أّول امتحان لشهادة 
البكالوريا. بعدنا عن فلسطني. ولكّننا محلناها يف قلوبنا، أينام رسنا، وبقينا عىل صلة وثقى 
باألرض واألهل، كام بقي األهل هناك عىل صلة بنا، وكان الشعر الفلسطيني أحد جسور 
العودة. وظهر الشعراء اجلدد يف فلسطني املحتّلة الذين تركناهم فراًخا صغرية. يتعثرون يف 
مشيتهم عىل شواطىء الشعر الفلسطيني، وما لبث زغب تلك الفراخ أن استبدل بأجنحة 
الطيور  وانطلقت  الطريان،  يف  وتعلو  الريح  تقاوم  أصبحت  حّتى  واشتّدت  امتدت  قوّية، 
يف الفضاء صادحة وجارحة، وهكذا كانت وستبقى وحدة الشعر مع وحدة النضال يف 

فلسطني...(١).
فأبرز املؤّثرات يف شخصّيتي األدبّية هي:

أوالً:  البيئة القروّية: فولكلور القرية وأشعارها، وقصص الغرام واملوروثني والزجل... 
إلخ.

ثانًيا:  البيئة العائلية: والدي شاعر وأخي ناقد...
ثالًثا:  املدرسة: أساتذتنا يف دمشق كانوا من كبار األدباء، مثل سليم اجلندي، حمّمد 

الداودي، حمّمد البزم هؤالء األساتذة حّببوا إلينا الثقافة وأطلعونا عىل عيون الشعر.
رابًعا:  التجارب واخلربات وصاليت بكبار األدباء.

خامًسا:  جتاربنا يف العمل الوطني عّلمتنا أن نعتمد عىل االّتجاه الصحيح. كّنا من أوائل 
من آمن بالشعب يف الوقت الذي كان فيه غرينا ميّجد الزعامات والقيادات.(٢).

للكّتاب  العام  االّتحاد  بريوت،  فلسطني،  زيتونة  سلمى،  أبو  خلف:  حسني  عيل   (١) من  *[قطع 
والصحفّيني الفلسطينّيني، ١٩٧٩؛ و(٢) من حوار يف الكاتب الفلسطيني، رقم ١ (شباط ١٩٧٨)، ص ١٤٢-

.[١٤٧
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بريوت،  الكاملة،  األعامل  سلمى،  أيب  ديوان   -٥
دار العودة، ١٩٧٨.

الديوان اآلخر أليب سلمى، أشعار مل يتضمنها   -٦
بيلتو،  أمحد  غادة  إعداد:  الشاعر،  ديوان 

دمشق، دار طالس، ١٩٨٧.

ب) دراسات:
منشورات  دمشق،  فلسطني،  عرب  كفاح   -١

مؤّسسة الالجئني الفلسطينّيني، ١٩٦٤.
الثقافة  وزارة  دمشق،  الكرامي،  شاكر  أمحد   -٢

واِإلرشاد القومي، ١٩٦٤.
املطبعة  دمشق،  الكرمي،  سعيد  الشيخ   -٣

التعاونّية، ١٩٧٣.

عن املؤّلف:
زيتونة  سلمى،  أبو  حسني:  عيل  خلف،   -١
للكّتاب  العام  االّتحاد  بريوت،  فلسطني، 

والصحفّيني الفلسطينّيني (؟) ١٩٧٩.
صالح، فخري: أبو سلمى، التجربة الشعرّية،   -٢

والصحفّيني  للكّتاب  العام  االّتحاد  بريوت، 
مع  الشاعر  سرية   .١٩٨٢ الفلسطينّيني، 

مقتطفات من شعره.
بركات، حممود: احلّب والطبيعة يف شعر أبو   -٣
للنرش  الكاظمّية  الرشكة  الكويت،  سلمى، 
نقدّية  دراسة   .١٩٨٣ والتوزيع،  والرتمجة 

وسرية الشاعر.

مقاالت:
ملّف خاص عن أبو سلمى، آفاق عربّية،   -١
عدد ٧، سنة ٤ (آذار ١٩٧٩). مقاالت وشعر 
 ١٠-١١ بغداد،  الشاعر،  تكرمي  حفلة  من 

كانون الثاين، ١٩٧٩.

مقابلة:
خيلف*، حييى: لقاء مع الشاعر عبد الكرمي   -١
 ١ عدد  الفلسطيني،  الكاتب   ،الكرمي

(شباط ١٩٧٨)، ص ١٤٢-١٤٧. 
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النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٧ الودي مركز الصف، حمافظة اجليزة، مرص.
ثقافته: تلّقى يف األزهر علومه اِإلبتدائّية والثانوّية (١٩٥٠-١٩٥٩)؛ والتحق بكلية الدراسات 

العربّية، يف جامعة األزهر، ١٩٥٩-١٩٦٤. نال شهادة ليسانس من الكّلية نفسها.

حياته يف سطور: حمّرر سيايس يف اهليئة العامة لالستعالمات منذ العام ١٩٦٥ حتى العام 
١٩٧٠. مقّدم برامج مجهورّية مرص العربّية، الربنامج الثاين ١٩٧٦. هو اآلن عضو كل من 
مجعّية األدباء املرصّية ورابطة األدب احلديث وإّتحاد الكّتاب املرصّيني. لقد زار لبنان ملّدة 
١٠ أّيام سنة ١٩٧٤ والسودان ملّدة ١٤ يوًما سنة ١٩٧٧. زار الواليات املّتحدة األمريكّية ملّدة 

٤ شهور سنة ١٩٨٠ ويوغوسالفيا ملّدة ١٠ أّيام سنة ١٩٧٥. متزّوج.

السرية:
ولدت يف ١٥ مارس عام ١٩٣٧ يف قرية الودي عىل الشاطىء الرشقي للنيل التابعة ملحافظة 
اجليزة وتبعد مسافة ٧٠ كيلومرت جنويب القاهرة. كان والدي يعمل شيًخا للبلد وتنتمي 
أرسيت الصغرية إىل أرسة كبرية العدد متوّسطة متدّينة هتتّم بالعمل أكثر ّمما هتتّم بالثروة. ماتت 
أّمي يف عام ١٩٤٤ فآثر والدي أن يرسلني مع أخي األكرب إىل القاهرة للدراسة والتحقت 
يف عام ١٩٤٧ مبدرسة شيوكار قادن لتحفيظ القرآن الكرمي بجانب احلرم احلسيني. وبعد 
أن حفظت القرآن الكرمي التحقت مبعهد القاهرة الديني اِإلبتدائي يف عام ١٩٥٠ ويف هذه 
الفرتة كانت مرص تغيل إرهاًصا بالثورة التي اندلعت يف عام ١٩٥٢. واكتشفت الشعر خالل 
املظاهرات املعادّية لالستعامر الربيطاين قبل الثورة منادية بإلغاء معاهدة ١٩٣٦ حيث تنّبهت 
إىل أّن الشعارات السياسّية التي كان هيتف هبا الطلبة ذات إيقاع خاص. وبدأت حماواليت 
مكتبة  يف  دواوينهم  بعض  وجدت  الذين  القدامى  الشعراء  قصائد  عىل  باالّطالع  الشعرّية 
أحد أقاريب. ويف عام ١٩٥٦ بدأت ثقافتي التقليدّية تّتسع لتشمل عنارص من الثقافة العاملّية 
فقرأت األعامل املرتمجة هلومريوس وشكسبري ودانتي وبريون وشييل وكيتس وإليوت وبابلو 
الدراسات  بكلية  التحقت   ١٩٥٩ عام  ويف  ولوركا.  حكمت  وناظم  الوارد  وبول  نريودا 
العربّية بعد أن أهنيت تعليمي اِإلبتدائي والثانوي مبعهد القاهرة الديني. وختّرجت من كلية 
الدراسات العربّية جامعة األزهر عام ١٩٦٤. وقد بدأت نرش أّول قصيدة يل يف عام ١٩٥٩ 
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يف الصفحة األدبّية جلريدة املساء وكانت من الشعر احلديث الذي بدأت أقتنع به بعد أن 
تطّورت جتربتي واّتسعت ثقافتي. ومنذ عام ١٩٥٩ وأنا أواصل جتربتي الشعرّية فقد بدأت 
أشعر بإلتزام حقيقي جتاه أبناء وطني بل وجتاه اِإلنسانّية فجاءت قصائدي تعبًريا عن هذا 
اِإلحساس العميق باملسؤولّية ويف فرتة مبكرة من السّتينات نرشت قصائدي يف املجالت 
اللبنانّية كاألديب و اآلداب واحلرية التي كانت ترّحب مبوجة احلداثة التي وّجهت مبوقف 
عدائي من التقليدّيني يف مرص. ويف عام ١٩٦٤ نرشت أّول قصيدة يل يف صحيفة األهرام 
وكان  للصحيفة  األديب  عىل امللحق  يرشف  عوض*  لويس  الدكتور  كان  حيث  القاهرّية 
لتوجيهات الدكتور لويس عوض النقدّية أثر كبري يف تطّوري الفّني كام أّن النرش يف صحيفة 
كربى كاألهرام وضعني يف مواجهة مجهور كبري وشعرت مبسؤولّية هائلة جتاه الشعر الذي 
عملت عىل أن أرتقي به ما استطعت. ويف عام ١٩٦٥ صدر ديواين األّول قلبي وغازلة الثوب 
األزرق عن دار املكتبة العرصّية بصيدا وكان هذا الديوان متثيًال ملرحلة هامة من حيايت حيث 
اختلطت فيه جتاريب الذاتّية مبوقفي من قريتي التي ولدت هبا وحماولة لتصوير املدينة التي 
انتقلت إليها باِإلضافة إىل االهتامم بقضايا اِإلنسان ومعاملته ونضاله من أجل حّريته وكرامته 
القط*  القادر  عبد  الدكتور  بالنقد  وتناوله  النّقاد  من  برتحيب  الديوان  هذا  استقبل  وقد 
والدكتور حمّمد النوهيي* واألستاذ مصطفى عبد اللطيف السحريت* ونرشت مقاالهتم يف 
جمالت روز اليوسف واألداب وجمّلة املجّلة. ويف عامي ١٩٦٧ و١٩٦٨ حصلت عىل منحتني 
من وزارة الثقافة املرصّية للتفّرغ األديب وأنجزت خالهلا مرسحّيتني شعريتني مها: حصار 
القلعة ومحزة العرب. ويف عام ١٩٦٨ صدرت يل دراسة بعنوان فلسفة املثل الشعبي. كانت 
قد نرشت يف فصول يف جمّلة األدب التي كان يرأس حتريرها األستاذ أمني اخلويل يف أوائل 
ا باهليئة العامة لالستعالمات بوزارة اِإلعالم  السّتينات. يف عام ١٩٦٥ عّينت حمرًرا سياسيًّ
ولكّنني قضيت الفرتة من عام ١٩٦٥ حتى عام ١٩٦٨ جمنًدا مث متفّرًغا للكتابة املرسحية 
وعدت إىل عميل يف عام ١٩٦٩ حيث بدأت يف نرش جمموعة من قصائدي مبجّلة اهلالل.  
اشرتكت يف امللتقى الشعري الثاين يف بريوت وكانت رحلتي هذه إىل لبنان هي أّول رحلة 
يل خارج مرص وكان معي عدد من شعراء الوطن العريب الذي ميّثلون مرحلة جديدة يف 
مدرسة الشعر احلديث ويف أغسطس ١٩٧٥ اشرتكت يف مهرجان اسرتوجا الدويل للشعر 
بيوغوسالفيا. ويف يناير عام ١٩٧٦ انتقلت من عميل باهليئة العامة لالستعالمات إىل إذاعة 
مجهورّية مرص العربّية ألعمل كمقّدم برامج بإذاعة الربنامج الثاين وألرشف عىل الربامج 
الشعرّية هبذه اِإلذاعة. ويف ديسمرب ١٩٧٦ تزّوجت من ابنة عّمي زينب أبو سّنة وهي مدّرسة 
للغة الرتكّية بجامعة القاهرة. ويف فرباير عام ١٩٧٧ اشرتكت مع بعض الشعراء املرصّيني يف 
املهرجان الثقايف باخلرطوم ملّدة عرشة أّيام ويف إبريل من نفس العام توّفي والدي وشعرت 
بحزن عميق وأحسست ببطالن احلياة وافرتستني وحشة خميفة ومنذ ذلك اليوم واملوت 
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

لبنان،  صيدا،  األزرق،  الثوب  وغازلة  قلبي   -١
املكتبة العرصّية، ١٩٦٥.

حديقة الشتاء، بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٩.  -٢
العامة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  العرب،  محزة   -٣

للكتاب، ١٩٧١. مرسحّية شعرّية.
لبنان،  صيدا،  القدمية،  اآلبار  يف  الرصاخ   -٤

املكتبة العرصّية، ١٩٧٣.
العامة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  املساء،  أجراس   -٥

للكتاب، ١٩٧٥.
اهليئة  القاهرة،  احلجرّية،  املدن  يف  تأّمالت   -٦

املرصّية العامة للكتاب، ١٩٧٩.

حصار القلعة، صيدا، لبنان، املكتبة العرصّية،   -٧
١٩٧٩. مرسحّية شعرّية.

مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  موعدنا،  بحر   -٨
.١٩٨٢

شجر الكالم، القاهرة، دار الرشوق، ٢٠٠٠.  -٩
العامة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  املاء،  أغاين   -١٠

للكتاب، ٢٠٠٢.

ب) دراسات ومقاالت:
فلسفة املثل الشعبي، القاهرة، سلسلة املكتبة   -١
الثقافّية (١٩٣)، دار الكاتب العريب، ١٩٦٨. 

دراسة فلسفّية.
سلسلة  القاهرة،  العريب،  الشعر  يف  دراسات   -٢

اقرأ، دار املعارف، ١٩٧٩. دراسة نقدّية.
للنرش،  العريب  دار  القاهرة،  متوت،  ال  قصائد   -٣

بالنسبة يل أحد حقائق احلياة اليومّية. ويف عام ١٩٧٩ صدرت مرسحّيتي حصار القلعة عن 
املكتبة العرصّية يف صيدا كام صدر يف أغسطس من نفس العام ديواين اخلامس تأّمالت يف 
املدن احلجرّية الذي أثار صدوره ضّجة كبرية يف الوسط األديب واحتدم اجلدل حول قضّية 
الشعر احلديث والقدمي بسبب املقال النقدي الذي كتبه الدكتور لويس عوض* بصحيفة 
األهرام عن الديوان وقد سعدت بتأكيد الدكتور لويس عوض يف هذا املقال أّن جتربتي 
ويف  األزرق  الثوب  وغازلة  قلبي  األّول  ديواين  صدور  منذ  مطرد  بشكل  تتطّور  الشعرّية 
ديسمرب صدر كتايب دراسات يف الشعر العريب عن دار املعارف يف سلسلة اقرأ وهي سلسلة 
 ايوا ثقافّية شهرّية ويف عام ١٩٨٠ اشرتكت يف الربنامج الدويل للكتابة بدعوة من جامعة
بوالية ايوا بالواليات املّتحدة األمريكّية ملّدة ٤ شهور يف الفرتة منذ أّول سبتمرب حّتى 
هناية ديسمرب ١٩٨٠ وكانت فرصة كبرية ملقابلة أدباء وشعراء من ٣٤ دولة حيمل كل منهم 
صورة عن أدب بالده. ويف عام ١٩٨١ يصدر كتايب قصائد ال متوت وهو جمموعة من 
القصائد املختارة ودراسات فنية عنها. كام تصدر يل طبعة جديدة من دواويني األوىل عن 
دار العريب للنرش بالقاهرة وهي قلبي وغازلة الثوب األزرق وحديقة الشتاء والرصاخ يف 
اآلبار القدمية. وعندما عدت من الواليات املّتحدة األمريكّية وجدتني عضًوا بلجنة الشعر 
باملجلس األعىل للثقافة. لقد ترمجت بعض قصائدي إىل عدد من اللغات هي اِإلنجليزّية 
والفرنسّية والبولندّية والروسّية واملقدونّية والبنجابّية واألملانّية. كام أّنني عضو بإّتحاد املرصّيني 

وعضو بجمعّية األدباء املرصّية.
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١٩٨١. خمتارات من الشعر العريب مع حتليل فّني 
هلا.

املكتبة  سلسلة  القاهرة،  وأصداء،  أصوات   -٤
للكتاب،  العامة  املرصّية  اهليئة   ،الثقافّية

.١٩٨٢
مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  الشعرّية،  األعامل   -٥

.١٩٨٥
دار  القاهرة،  أدبّية،  وقضايا  نقدّية  جتارب   -٦

املعارف، ١٩٨٦. مقاالت نقدّية.
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  البعيد،  النهار  مرايا   -٧

العامة للكتاب، ١٩٨٧.
تأّمالت نقدّية يف احلديقة الشعرّية، القاهرة،   -٨
اهليئة املرصّية العامة للكتاب، ١٩٨٩. مقاالت.
رماد األسئلة اخلرضاء، القاهرة، دار الرشوق،   -٩

.١٩٩٠
العامة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  الكلامت،  ربيع   -١٠

للكتاب، ١٩٩١.
غريب،  مكتبة  القاهرة،  نيلية،  رقصات   -١١

.١٩٩٣

عن الشاعر:
النوهيي، حمّمد: قضّية الشعر اجلديد، القاهرة،   -١

(د.ن)، ١٩٦٤. فصل عن أبو سّنة.
دراسات  اللطيف:  عبد  مصطفى  السحريت،   -٢
عن  فصل   .١٩٧٦ القاهرة،  (د.ن)،  نقدّية، 

أبو سّنة.
القّط، عبد القادر: يف األدب العريب احلديث،   -٣
القاهرة، (د.ن)، ١٩٧٨. فصل عن أبو سّنة.

عياد*، شكري حمّمد: الرؤيا مقّيدة، القاهرة،   -٤
(د.ن)، ١٩٧٩. فصل عن أبو سّنة.

والرتاث  احلديث  األدب  يف  أنس:  داود،   -٥
العريب، القاهرة، (د.ن)، (د.ت). فصل عن 

أبو سّنة.
نوفل، يوسف: ديوان الشعر يف األدب العريب   -٦
فصل  (د.ت).  (د.ن)،  القاهرة،  احلديث، 

عن أبو سّنة.
الشعرّية،  لألعامل  مقّدمة  صربي:  حافظ،   -٧

القاهرة، مكتبة مدبويل، ١٩٨٥.

مقاالت:
مقال  ص ١٥٠،   ،٢٠٠٠ شباط/ آذار  إبداع،   -١
من إميان حمّمد مجال الزيني، عن أطروحتها يف 

جامعة املنية، عن شعره.

مراجعات كتب:
ديوانه:  عن  ص ١٦٧،   ،١٩٩١ آب  فصول،   -١

رماد األسئلة اخلرضاء.
أدب ونقد، ١٩٩٤، جمّلد ١، ١٠١، ص ١٤٤،   -٢

عن ديوانه: رقصات ليلية.
البحرين الثقايف، ١٩٩٥، ٤، ص ١٥١، مقال   -٣

عن ديوانه: رقصات ليلية.

مقابالت:
احلوادث، ١٩٨٦/٤/٢٤، ص ٦٨-٧٠.   -١

السياسة، ٢٠٠٢/١/٦، ص ٢٥.  -٢
السياسة، ٢٠٠٢/٣/٢٠، ص ٢٥.  -٣



 ٤٤

رشاد محمود أبو شاَور
النوع األديب: قصيص، روائي.

والدته: ١٩٤٢ يف ذكرين، اخلليل، فلسطني.
ثقافته: درس يف إعدادّية خمّيم أرحيا، ١٩٥٥؛ ّمث يف معهد فلسطني يف سورية، ١٩٦١؛ ّمث يف 

املعهد اِإلسالمي يف األردن، ١٩٦٥.

حياته يف سطور: عمل موظًفا يف بنك ١٩٦٧-١٩٦٨. كان صحفًيا وموظًفا يف اِإلعالم. 
القاعدة  جريدة  حترير  ورئيس  الفلسطيني؛  الكاتب  جمّلة  رئيس  نائب  منصب  شغل 
والسكرتري العام الّتحاد الكّتاب والصحفّيني الفلسطينّيني وكان عضًوا يف كّل من اّتحاد 
يكتب  للصحفّيني.  العاملي  واالّتحاد  العرب  الصحفّيني  واّتحاد  العرب (دمشق)  الكّتاب 
يف (القدس العريب) منذ العام ٩٠. سافر إىل مرص والعراق ولبنان وليبيا وتونس والكويت 

والصني وهونغ كونغ وتشيكوسلوفاكيا واملجر وبلغاريا ورومانيا. متزّوج.

قّدمت عن رواياته وقصصه أطروحات جامعية... 
معركة  يف  لدوره  تقديًرا   (I.O.J) للصحفيني  العاملية  املنظمة  وسام  منح   ١٩٨٣ عام 

بريوت عام ٨٢ والتي كتب عنها (آه يا بريوت).
عام ١٩٩٦ منح جائزة القّصة القصرية (حممود سيف الدين اإليراين) من رابطة الكّتاب 

األردنيني. رئيس اللجنة التحضريّية لتجّمع األدباء والكّتاب الفلسطينيني.

السرية:
ولدت يف قرية ذكرين بفلسطني عام ١٩٤٢ يف منتصف شهر حزيران، أي اليوم اخلامس 

عرش.
من  الصهاينة  أخرجنا   ١٩٤٨ وعام  األّم،  يتيم  ونشأت   ،١٩٤٧ عام  والديت  فقدت 
قريتنا، وعشت مع أهيل فرتة قصرية قرب مدينة اخلليل. ّمث بعدئٍذ رحلنا إىل أرحيا، لكن 
قرابة  عشنا  حيث  حلم،  بيت  مدينة  إىل  الرحيل  إىل  اضطّرتنا  الصيف  حياة  وقسوة  احلّر 
السنتني يف خمّيم (الدهيشة). ولكن أهيل غادروا املخّيم إىل منطقة أرحيا حيث عشنا حّتى 

عام ١٩٥٧.
بعد ذلك اضطّر والدي إىل مغادرة األردن بسبب األحداث السياسّية وعشنا يف سورية 

حّتى عام ١٩٦٥.



رشاد حممود أبو شاَور ٤٥

مؤّلفاته:

أ) قصص وروايات:
الطليعة،  بريوت، دار  املاضية،  األّيام  ذكرى   -١

.١٩٧٠

العودة،  دار  بريوت،  واملوت،  احلّب  أّيام   -٢
١٩٧٣. رواية.

البكاء عىل صدر احلبيب، بريوت، دار العودة   -٣
والصحفيني،  الكّتاب  احتاد  مع  باالشرتاك 

١٩٧٤. رواية.

عدنا بعدئٍذ إىل (فلسطني العربّية) أو املنطقة املسّماة بالضّفة الغربّية، إىل أن دامهتنا حرب 
حزيران فغادرنا أرحيا إىل عّمان.

مكثنا يف عّمان حّتى العام ١٩٧١، واضطررت أن أغادر بعد أحداث أيلول ومذابح 
جرش ضّد الفدائّيني، وعشت متنّقًال بني دمشق وبريوت، وحّتى اآلن. [١٩٨٢].

حيايت الدراسّية مل تكن مستقّرة بسبب من معاناة والدي، وفقداين لوالديت. واضطرارنا 
أميل  كنت  اِإلبتدائّية،  املرحلة  يف  الدرجات  متوّسط  كنت  أّنني  أذكر  للرحيل،  املتكّرر 

للرياضة، وما زلت.
أّول كتاب قرأته يف حيايت هو ماجد ولني من ترمجة مصطفى لطفي املنفلوطي، وهذا 
يف  أخذت  بعدئٍذ  نفيس،  يف  أّثر  احلزين  اِإلنساين  األخالقي  الرومانيس  الرواية،  الكتاب، 
القراءة بحامس خاصة عندما رحلت يف أثر والدي إىل دمشق، حيث الكتب متوّفرة والثقافة 

متيّسرة.
بدأت حيايت األدبّية بكتابة الشعر، لكّنني أقلعت عن الشعر ِإلدراكي أّن الشعر فن 

صعب وبأّنني غري مهّيأ له. انتقلت لكتابة املرسح، ّمث القّصة القصرية فالرواية.
نرشت عدًدا من الكتب القصصّية إضافة إىل ثالث روايات، وكتبت لألطفال قصًصا 

قصرية ورواية وطنّية عنواهنا: أرض العسل.
احلياة التي عشتها مل تكن سعيدة. إّنها حياة مواطن فلسطيني من جيل نفي من وطنه 
وألقي به يف رحلة عذاب مريرة، ولذا فإّني أدافع عن إنسانّيتي وقضّيتي وشعبي بكتابايت، 

القصصّية أو الروائّية أو الصحفّية.
إّن حيايت هي حياة كثريين، مع فارق اخلصوصّية التي دفعتني للكتابة والفعل واالنخراط 

يف الكفاح الوطني أسوة باأللوف من أبناء وطني.
خيتار  كان  حياة،  أسلوب  أو  كتابة  أسلوب  (مهنغوي)  العامليني  الكّتاب  من  يعجبني 
التجارب ويبحث عن الفعل واملعاناة، ولكن أنا كفلسطيني مل أخرت، ولكّنني مل أهرب 

أيًضا من التجربة واملعاناة.
مل أدرس يف اجلامعة، بسبب عدم استقرار حيايت، وعدم اهتاممي، حقيقة، باالنشغال 

عن الكتابة، والثقافة احلّرة.



رشاد حممود أبو شاَور  ٤٦

بيت أخرض ذو سقف قرميدي، بغداد، دار   -٤
وزارة اِإلعالم، ١٩٧٤.

األشجار ال تنمو عىل دفاتر، بريوت، اِإلالم   -٥
املوّحد، ١٩٧٥.

ُمْهر الرباري، بريوت، االّتحاد العام للكّتاب   -٦
العودة،  دار  الفلسطينّيني،  والصحفّيني 

.١٩٧٧
العّشاق، بريوت، منظمة التحرير الفلسطينّية،   -٧

١٩٧٧. رواية.
األعامل القصصّية، بريوت، منشورات األفق،   -٨

.١٩٨٢

ب) قصص لألطفال:
عطر الياسمني، بريوت، دار املسرية، ١٩٧٩.  -١
أرض العسل، بريوت، دار احلقائق، ١٩٧٩.  -٢

دار  بريوت،  األبيض،  واحلصان  أحالم   -٣
اآلداب، ١٩٨٠.

ج) دراسات وكتابات أخرى:
رحلة املقاومة الفلسطينية، دمشق، دار هوار،   -١

١٩٨٧. دراسة.
االحتاد  بريوت،  مرمي،  ذكرى  أجل  من  بيتزا   -٢
الفلسطينيني،  والصحفيني  للكتاب  العام 

.١٩٨١
الرّب مل يسرتح يف اليوم السابع، الالذقية، دار   -٣

احلوار، ١٩٨٦.
دار  بريوت،  واحلجارة،  الناس  حكاية   -٤

العودة، ١٩٨٩.
دائرة  بريوت،  الليل،  آخر  يف  الضاحك   -٥

الثقافة، منّظمة التحرير الفلسطينّية، ١٩٨٩.
منشورات  بريوت،  القرود،  عرص  يف  ثورة   -٦

األفق، ١٩٨١. مقاالت.
دار  تونس،  احلصار،  يومّيات  بريوت:  يا  آه   -٧
المبو، ١٩٨٣. مذكرات املؤّلف خالل الغزو 

اِإلرسائييل، حزيران - آب ١٩٨٢.
احلقائق،  دار  بريوت،  والسلطان،  الغريب   -٨

.١٩٨٤

شبابيك زينب، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٤.  -٩
العربية  املؤسسة  بريوت،  احلّناء،  التمر  رائحة   -١٠

للدراسات والنرش، ١٩٩٩.
العربية  املؤسسة  بريوت/عّمان،  غناء،  املوت   -١١

للدراسات والنرش، ٢٠٠٤.

د) أعامله املرتمجة:
احلبيب) إىل  صدر  عىل  رواية (البكاء  ترمجت   -١
الروسية، ونرشت يف جملة (اآلداب األجنبّية) 
الروسّية،  إىل  العاملية  الروايات  بنقل  املختصة 
األدب  من  خمتارات  جملد  يف  نرشت  كام 

الفلسطيني.
الناس  (حكاية  القصص  جمموعة  ترمجت   -٢
دار  عن  وصدرت  الفارسية،  إىل  واحلجارة) 

(صحف) يف طهران. 

عن املؤّلف:
يف  قراءات  الرشيد:  عودة  إبراهيم:  خليل،   -١

أعامل رشاد أبو شاور.

مراجعات الكتب:
املعرفة، أيار ١٩٧٥، ص ١٦٦، عن البكاء عىل   -١

صدر احلبيب.
أفكار، ١٩٧٦، عدد ٣٠، ص ١٣٦، عن أيام   -٢

احلّب واملوت.
اآلداب، شباط ١٩٧٨، ص ١-٥، عن العّشاق.  -٣

عن  ص ١٤٢،   ،١٩٩٨ الثاين  ترشين  إبداع،   -٤
شبابيك زينب.

مقابالت: 
 ،٣٨ رقم  (دمشق)،  األديب  األسبوع   -١

 .١٩٨٦/١٠/٣٠
السياسة، ٢٠٠٣/١/١٠، ص ٢٧.  -٢



٤٧ 

هند غّسان أبو َشْعر
النوع األديب: قصصّية.

والدهتا: ١٩٤٩ يف عجلون، األردن.
ثقافتها: تلّقت علومها األوىل يف مدرسة رشكة نفط العراق يف املفرق، ّمث انتقلت إىل مدرسة 
املفرق اِإلعدادّية، وبعدها إىل مدرسة إربد الثانوّية للبنات. التحقت باجلامعة األردنّية، كلية 

اآلداب/ قسم التاريخ، عّمان، األردن. حائزة عىل ماجستري يف التاريخ.

حياهتا يف سطور: معّلمة حمارضة يف كلية جمتمع عجلون ويف مدرسة الزرقاء الثانوّية؛ مديرة 
مدرسة ثانوّية حكومّية. عضو رابطة الكّتاب األردنّيني، عّمان. سافرت إىل مرص وسوريا 
ولبنان والكويت والعراق. وزارت كًال من النمسا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا سنة ١٩٧٧. 

وزارت اليونان (١٩٧٨) وجزيرة رودس (١٩٧٩، ١٩٨١) وإسبانيا (١٩٨٣).

السرية:
ولدت يف بلدة عجلون اجلبلّية يف شامل األردن، يف املستشفى (املعمداين)، وكنت الطفلة 
البكر لوالدّي. وكان والدي موظًفا يف رشكة نفط العراق املعروفة باسم I.P.C. وقضيت 
طفولتي يف املنطقة السكنّية التابعة للرشكة يف (املفرق)، حيث توّفر يل فيها كل ما يطمح 
وثالث  أشقاء  ثالثة  هذا  يف  وشاركني  واللعب.  والثقافة  للتسلية  وسائل  من  الطفل  به 
شقيقات. وتلّقيت دراستي اِإلبتدائّية يف املدرسة التابعة للرشكة، والتي تضّم أبناء العاملني 
فقط وعددهم ال يتجاوز أصابع اليدين. وكّنا نتمّتع بكل وسائل الرتفيه والعناية يف املدرسة 
وخارجها. أذكر جيًدا أّنني كنت أحرض ثالثة أفالم سينامئية يف كل أسبوع يف دار خمّصصة 
املدرسة،  مكتبة  من  األطفال  كتب  استعارة  أستطيع  وكنت  بالرشكة،  العاملني  ألطفال 
وأمارس الرياضة يف مالعب املدرسة واملالعب العامة، إضافة إىل ما كنت أجده يف البيت 
من جمالت وكتب، حيث بدأت أحّس برغبة كبرية يف املطالعة، وكتبت أوىل قصائدي وأنا 

يف املرحلة اِإلبتدائّية، وكنت أغّنيها وأحسن باملوسيقى منها.
أّما دراستي يف املرحلة اِإلعدادّية، فقد أمضيتها يف مدرسة حكومّية، ّمث انتقل مكان 
وحصلت  الثانوّية،  دراستي  فيها  وأهنيت  العائلة،  أمالك  (إربد) حيث  مدينة  إىل  سكننا 
عىل معّدل متفّوق، أّهلني لنيل منحة حكومّية ملواصلة تعليمي اجلامعي. ويف تلك األثناء 
انتقل عمل والدي إىل مدينة الزرقاء، ليعمل يف رشكة مصفاة البرتول األردنّية، فانتقلنا 



هند غّسان أبو َشْعر  ٤٨

مؤّلفاهتا:
أ) قصص:

شقوق يف كّف خرضه، عامن، رابطة الكّتاب   -١

األردنّيني، مطابع الدستور، ١٩٨٢.

مطبعة  الرشوق،  دار  عّمان،  املجاهبة،   -٢

الزهراء، ١٩٨٤.
احلصان، عامن، رابطة الكتاب األردنيني، ١٩٩١.  -٣

وزارة  عامن،  وطًنا،  الذاكرة  تصبح  عندما   -٤
الثقافة، ١٩٩٦.

األعامل الكاملة، عامن، البنك األهيل األردين،   -٥
.٢٠٠٦

للعيش فيها، وأخذت مادة التاريخ من اجلامعة األردنّية حقًال لدراستي، حيث تفّتحت 
مواهبي األدبّية، وختّرجت من كلية اآلداب، قسم التاريخ بتقدير (جيد جًدا). وبسبب 
التزامي بالعمل مع وزارة الرتبية والتعليم، فقد عملت يف مهنة التعليم ابتداء من كلية جمتمع 
عجلون، وهناك أتيحت يل فرصة حقيقّية للمطالعة وصقل مواهبي، فأخذت أقرأ بنهم من 
كل املوضوعات. لكّنني آثرت قراءة الشعر واملرسح والرواية والقّصة القصرية، ومل مينعني 
هذا من قراءة الكتب املتعّددة من موضوعات أخرى مثل عمل النفس والتاريخ واجلغرافيا 

وكتب الفنون التشكيلّية.
ويف هذه األثناء انتسبت إىل قسم التاريخ من جديد ِإلمتام دراستي العليا، واحلصول 
عىل درجة املاجستري، وتركت كلية املجتمع ألعمل يف مدرسة ثانوّية يف الزرقاء، وحصلت 
يف ربيع ١٩٨٠ عىل درجة املاجستري. وكأّني من حسن حّظي أن تتلمذت عىل يد األستاذ 
الدكتور عبد العزيز الدوري، وكانت فرتة دراستي هذه غنّية جًدا، حيث أتيح يل أن أّطلع 
عىل أكرب نسبة ممكنة من كتب الرتاث، بحكم طبيعة املوضوع. وقد حصلت مؤخًرا عىل 

دعم مايل من عامدة البحث العلمي من اجلامعة األردنّية، نرشت مبوجبها رسالتي ١٩٨٤.
يف  إّال  النرش  عىل  أجرؤ  مل  لّكنني  ا  جدًّ مبكرة  أّيام  إىل  األدبّية  اهتاممايت  نضج  يعود 
قسم  أساتذة  من  بتشجيع  الشعرّية  األمسيات  يف  أشارك  بدأت  حيث  اجلامعّية،  املرحلة 
اللغة العربّية، ّمث انتقلت للمشاركة يف اجلمعّيات الثقافّية واالجتامعّية والنوادي يف كل من 
مدن عّمان، الزرقاء، إربد، املفرق. ويف ١٩٧٢ كتبت أّول قّصة قصرية، وبدأت أشارك 
بصورة واضحة يف النرش الداخيل، ّمث انتقلت للنرش خارج األردن. وانتسبت إىل رابطة 
نحو  اجته  بدأت  السبعينات  هناية  ويف  الثقافّية.  فعالياهتا  يف  وشاركت  األدبّيني،  الكّتاب 
الفن التشيكيل، وشاركت يف معارض مجاعّية من خالل املجموعة الفنية التي أنتسب هلا 
واملعروفة باسم (الفنانني الشباب) ابتداء من ١٩٨١. ويف ١٩٨٤ شاركت يف مهرجان األّمة 
الشعري األّول، واملنعقد يف بغداد، ّمث شاركت يف املؤمتر الوطني للثقافة يف اجلامعة األردنّية، 
وأطمح حالًيا بفرصة ِإلمتام دراستي العليا يف التاريخ، واحلصول عىل الدكتوراة، ألّنني أجد 

يف التاريخ رديف عميق لألدب والفن.



هند غّسان أبو َشْعر ٤٩

ب) دراسات ومقاالت:
حركة املختار بن أيب عبيد الثقفي من الكوفة،   -١
الزرقاء، دار الرشوق، مطبعة األهلّية، ١٩٨٤. 
لنيل  أعدهتا  التي  (األطروحة  تارخيي  بحث 

شهادة املاجستري).
عبيد  بني  (ناحية  وجوارها  إربد   -٢
١٨٥٠م-١٩٢٨م)، عامن، منشورات جامعة آل 

البيت وبنك األعامل، ١٩٩٥م.
العرب  تاريخ  مصادر  يف  لدراسات  حمررة   -٣
احلديث، عامن، منشورات جامعة آل البيت، 

١٩٩٨م.
بن  فيصل  (جتربة  احلديثة  العربية  الدولة  بناء   -٤
احلسني يف سورية والعراق) منشورات جامعة 

آل البيت ١٩٩٩م (حمررة ومشاركة).
سيد  املرحوم  لألستاذ  التذكاري  الكتاب   -٥
البيت،  آل  جامعة  منشورات  أمحد،  مقبول 

١٩٩٩م (حمررة ومشاركة).
العثامين  العهد  يف  األردن  رشقي  تاريخ   -٦
منشورات  (تأليف)،  (١٥١٦م-١٩١٨م) 
سلسلة  ضمن  (مآب)،  البيت  آل  مؤسسة 
األردن،  رشقي  تاريخ  لدراسة  امللكية  اللجنة 

٢٠٠١م.
أبو  هند  (تأليف  أردنية،  نظرة  والدور:  املرأة   -٧
للدراسات  العربية  املؤسسة  آخرون)،  و  شعر 

والنرش، ٢٠٠٨.



 ٥٠

عادل حسن أبو َشَنب
النوع األديب: قصيص، روائي، وكاتب مرسحي.

والدته: ١٩٣١ يف دمشق، سورية.
ثقافته: تعمل يف مدرسة أيب العالء املعّري، دمشق، ّمث تلّقى علومه يف إعدادّية وثانوّية أمية. 

وحرض بعض الدروس يف جامعة دمشق.

حياته يف سطور: كان يف أثناء دراسته يعمل يف معمل للنسيج ويف معمل للسكاكر. ّمث 
ا وكاتًبا. نائب رئيس حترير جريدة اجلبهة االسبوعّية. عضو كل من رابطة  صار صحفيًّ
الكّتاب  واّتحاد   ،(١٩٥٩-١٩٦٢) األدباء  واّتحاد   ،(١٩٥٤-١٩٥٨) العرب  الكّتاب 
العرب (١٩٦٩ حتى اآلن). أقام يف مرص ملّدة ستة أشهر. وسافر إىل اجلزائر وتونس وليبيا 
السوفيايت  االّتحاد  وزار  ولبنان.  واألردن  والكويت  الشاميل  واليمن  السعودّية  والعربية 
وفرنسا  وإيطاليا  وتركيا  ويوغوسالفيا  وبلغاريا  وهنغاريا  وتشيكوسلوفاكيا  وأزربيجان 

وإنكلرتا ورومانيا. متزّوج وله ولد وابنتان.

السرية:
ولدت أحد توأمني من أّم سورية وأب سعودي، وعشت يف كنف أرسة أّمي، بعد طالقها، 
وملا تلد بعد، ومل يتسّن يل أن أرى السعودّية إّال بعد تسع وأربعني سنة من مولدي، فقد 
عشت طوال حيايت وأخي التوأم يف دمشق، وما أزال أعيش فيها، وقد كسبت اجلنسّية 
العربّية السورّية عام ١٩٧٠ فأصبح يل جنسّيتان عربّيتان. أّما إخويت اآلخرون فمن أّمهات 

أخريات سعودّيات أو مرصّيات.
عشت يف ضيق وفقر يف حّي القيمرّية القدمي يف دمشق، وكنت أعمل أثناء الدراسة 
يتسّنى  ما  ألتهم  وكنت  فيه،  وحاولت  األدب  أحببت  الوقت  ذلك  ومنذ  اِإلبتدائّية، 
واملجالت.  الكتب  بيع  حمال  أو  العامة،  املكتبات  يف  األدب  كتب  من  عليه  العثور  يل 
للنسيج وآخر للسكاكر... اضطررت إىل ترك الدراسة ملّدة  وبعد أن عملت يف معمل 
أّمي  فيها (وأّرصت  ينجح  مل  التوأم  أخي  ألّن  اِإلبتدائّية  الشهادة  عىل  حصويل  بعد  سنة 
أن ندخل اِإلعدادّية مًعا كي نقرأ يف كتب مشرتكة توفًريا للنفقات) وعملت أجًريا يف 

مكتب دمشقي، وهناك تسّنى يل أن أقرأ جّيًدا وأحاول الكتابة.



عادل حسن أبو َشَنب ٥١

فشجعوين.  التعبري  يف  موهبتي  أساتذيت  واكتشف  باِإلعدادّية  التحقت  سنة  بعد 
ومضت أّيام املراهقة إنكباًبا عىل األدب وتتّبًعا له، ويف املرحلة الثانوّية (وكانت السعودّية 
يف  ونجحت  مّرة  ألّول  النرش  حاولت  دراستنا)  لقاء  شهري  مبعاش  وأخي  مدتني  قد 
واملحاوالت  املقاالت  بعض  األربعينات  أواخر  وجمالت  صحف  يل  نرشت  إذ  ذلك، 
اكتشف  أن  بعد  دمشق  إذاعة  من  قصيص  من  عدًدا  أذيع  أن  يل  وتسّنى  القصصّية، 

الوسط األديب ّيف موهبة تبّشر باخلري.
دمشق،  بجامعة  اآلداب  كلية  يف  أصبحت  قد  كنت  اخلمسينات،  أوساط  ويف 
يف  ا  حبًّ بل  األمر،  أّول  الصحافة  يف  ا  حبًّ ال  دمشقّية،  يومّية  صحيفة  يف  عملت 
صحيفة  من  أكثر  يف  وعملت  فيها  فلمعت  اجلميلة  املهنة  هذه  جّرتني  ّمث  الكتابة. 
جريدة  يف  املنّوعات  قسم  لتحرير  رئيًسا  أصبحت  وأخًريا  واحد.  وقت  يف  ا)  (حمررًّ
وكنت  وسورية،  مرص  بني  قامت  التي  الوحدة  أّيام  دمشق  يف  صدرت  التي  الوحدة 
أّوًال،  بالصحافة  النشغايل  الفلسفة)  (قسم  الثالث  الصّف  يف  وأنا  اجلامعة  تركت  قد 
يف  أعمل  أن  اشرتطت  قد  دراستي  لقاء  يل  راتًبا  تدفع  كانت  التي  السعودّية  وألّن 
املساعدة  عن  وختّليت  أرىض  فمل  اجلامعّية  الدراسة  مّدة  أضعاف  ثالثة  السعودّية 
مع  حّب  قّصة  عشت  وألّنني  أّمي،  وجود  وبسبب  بدمشق،  الرتباطي  السعودّية 

بعد. فيام  زوجتي  أصبحت  من 
التحقت  التالية  السنة  منتصف  ويف   ،١٩٦١ عام  مرص  عن  سورية  انفصال  بعد 
بوزارة الثقافة واِإلرشاد القومي موّظًفا بالتعاقد بسبب جنسّيتي السعودّية، وكنت قد 
مديرّية  يف  عملت  وقد  أرسة،  رّب  ورصت  رنا  بكري  وأنجبت   ١٩٦٠ عام  تزّوجت 
منذ  قصيص  بعض  ترمجت  وقد  الكتب،  بعض  ونرشت  وأنجزت  والرتمجة،  التأليف 
رئيًسا  ألعمل  الصحافة  إىل  عدت   ١٩٦٣ عام  ويف  اللغات.  من  عدد  إىل  الوقت  ذلك 
لتحرير أحد األقسام، ورسحت عام ١٩٦٥ فعملت يف اِإلذاعة والتلفزيون كاتًبا يعيش 
الكتايب  نتاجي  من  جّيًدا  أكسب  وأنا   ١٩٦٩ عام  حتى  البقاء  واستطعت  قلمه،  من 
ألكون  الثقافة  وزارة  اختارتني  ّمث  األديب)  الوسط  عىل  بذلك  جديدة  حالة  (أصبحت 
رئيًسا لتحرير أّول جمّلة لألطفال يف سورية أسامة وقد أّسست هذه املجّلة وبقيت فيها 
ّمث  الثقافة،  وزارة  يف  والنرش  للمطبوعات  مديًرا  ألعمل  تركتها  ّمث   ١٩٧٢ عام  حتى 
واحًدا من رؤساء حترير جريدة ترشين املستحدثة عام ١٩٧٦ ّمث تفّرغت بعد نجاحي يف 
انتخابات الكّتاب العرب للعمل يف اّتحاد الكّتاب العريب. وبقيت هناك سنتني ّمث عدت 
جريدة  إىل  جديد  من  ألندب  ّمث  الشعبي،  الرتاث  مديرّية  يف  ألعمل  الثقافة  وزارة  إىل 
أسبوعّية تصدر عن اجلبهة الوطنّية التقدمّية، وكنت خالل ذلك أمارس كتابة الدراما 

لِإلذاعة والتلفزيون ومل أنقطع عن ذلك قط.



عادل حسن أبو َشَنب  ٥٢

مؤّلفاته:
أ) قصص:

اجلمهورّية/  دار  دمشق،  صغري،  ولكّنه  عامل   -١
مطبعة اجلمهورّية، ١٩٥٦.

زهرة استوائّية يف القطب، دمشق، دار الفن   -٢
احلديث، ١٩٦١.

الثقافة  وزارة  دمشق  ببيتنا،  مّروا  الثّوار   -٣
واِإلرشاد القومي، ١٩٦٣.

الثقافة  وزارة  دمشق،  الصفر،  ساعة  أحالم   -٤
واِإلرشاد القومي، ١٩٦٣.

الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  اجلميل،  األسى   -٥
العريب، ١٩٧٩. قصص ومرسحّية.

ب) دراسات ومقاالت:
حياة الفّنان عبد الوهاب أبو السعود، دمشق،   -١
 ،١٩٦٣ القومي،  واِإلرشاد  الثقافة  وزارة 
املرسحّية  احلركة  رّواد  من  لرائد  فّني  تأريخ 
والتشكيلّية، عبد الوهاب أبو السعود (١٨٩٧-

.(١٩٥١
مرسح عريب قدمي (كراكوز)، دمشق، وزارة   -٢
الثقافة واِإلرشاد القومي، ١٩٦٤، تأريخ فّني 

وكشف لفّن مرسحي قدمي يف سورية.
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  كان،  ما  يا  كان   -٣

العرب، ١٩٧٢. دراسة يف احلكايات املروّية.
السورّية،  القّصة  تاريخ  يف  جمهولة  صفحات   -٤
الثقافة  وزارة  دمشق،  ومناذج،  دراسة 
واِإلرشاد القومي، ١٩٧٤. تشمل ببليوغرافية.
دمشق.  سورية،  يف  املرسحي  التأليف  بواكري   -٥

اّتحاد الكّتاب العرب، ١٩٧٨. دراسة تارخيّية 
لبواكري املرسح السوري.

يف  سورية  يف  األديب  النقد  معارك  من   -٦
اخلمسينات، دمشق، دار العمل، ١٩٨٤.

ج) رواية ومرسحية:
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  الصباح،  وردة   -١

العرب، ١٩٧٦. رواية.
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  اجلان،  ملك  اغتيال   -٢

العرب، ١٩٨١. مرسحّية شعرّية.
ذكر السلحفاة، بريوت، دار اخليال، ٢٠٠٥.  -٣

د) لألطفال:
الثقافة،  جمّلة  دار  دمشق،  اجلميل،  الفصل   -١

١٩٦٠. مرسحّية.
الثقافة  وزارة  دمشق،  اخلشبي،  السيف   -٢
قصص   .١٩٧٥ القومي،  واِإلرشاد 

ومرسحّيات.
الثقافة  وزارة  دمشق،  اِإلخفاء،  معطف   -٣
حكايات   .١٩٧٦ القومي،  واِإلرشاد 

وحواريات.
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  الشجاع،  الطفل   -٤

العرب، ١٩٧٧. قصص.
أصدقاء النهر، بريوت، دار املسرية، ١٩٧٩.   -٥

قصص.
دمشق أّيام زمان، دمشق، دار الشام، (د.ت).  -٦
هاللوليا: جمموعة قصص، دمشق، دار عالء   -٧

الدين، ٢٠٠٠.
شوام ظرفاء، دمشق، دار عالء الدين، ٢٠٠٠.  -٨

أثناء ذلك سامهت يف أعامل مؤمترات أدبّية عربّية وأجنبّية، ولّبيت دعوات كثرية وّجهت 
إّيل.

لدي مرشوعات متعّددة يف املجال األديب. كتبت مرسحّية ستصدر خالل هذا العام 
ديب  تلفزيون  مع  عقود  وعندي  القّباين،  خليل  أبو  هو  مرسحي  رائد  عن  كتاًبا  وأكتب 

وتلفزيون الكويت لكتابة مسلسالت درامّية هلام.
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عن املؤّلف:
مقاالت:

املعرفة، ترشين األول ١٩٧٧، ١٨٨، ص ١٧٩.  -١
اآلداب، آذار/  نيسان ١٩٨١، ص ٤٧.  -٢

مراجعات الكتب:
املعرفة، شباط ١٩٨٠، ص ٢٢٢، عن األسى   -١

عن  ص ٢٠٢،   ،١٩٨٠ نيسان  اجلميل؛ 
القصص الشعبية.

مقابالت:
مقابلة  ص ٥٨-٥٩.   ،١٩٨٠/٤/١١ احلوادث،   -١
عن حالة األدب والفكر يف سورية املعارصة.



 ٥٤

نايف سليم أبو ُعَبْيد
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٥ يف احلصن، األردن.
ثقافته: درس يف مدرسة احلصن اِإلبتدائّية، ١٩٤٢-١٩٥٠؛ يف مدرسة جرش املتوّسطة، 
العربّية  بريوت  بجامعة  التحق  ١٩٥٢-١٩٥٤؛  الثانوّية،  إربد  مدرسة  يف  ١٩٥١-١٩٥٢؛ 
وحصل عىل ليسانس يف اآلداب ١٩٧٠-١٩٧٢؛ نال دبلوم يف اآلداب ١٩٨٠، من جامعة 

القّديس يوسف.

حياته يف سطور: رجل أعامل؛ رئيس قسم التعاونّيات الفالحية يف االّتحاد التعاوين األردين 
مّدة عرش سنوات، مساعد إداري يف بلدّية إربد مّدة عرش سنوات. رئيس قسم الربامج 
الثقافّية يف اِإلذاعة األردنّية مّدة مخس سنوات. عضو رابطة الكّتاب األردنّيني ورئيس فرع 
إربد ملّدة عامني. سافر إىل مرص (١٩٧٧) وتونس ولبنان والعراق وليبيا. أقام سنة كاملة يف 
الواليات املّتحدة األمريكّية (١٩٦٣-١٩٦٤) وسافر إىل الدمنارك والسويد (١٩٧٣) وأملانيا 
(١٩٧٨) وإسبانيا (١٩٨١) وانجلرتا (١٩٨١) وبلجيكا (١٩٨٢) واليونان (١٩٨٤) وإيطاليا 

(١٩٨٤). متزّوج وله مثانية أوالد.

السرية:
يف عام ١٩٣٥ ويف بلدة احلصن مبحافظة إربد شهدت عيناي النور، ويف هذه البلدة تلّقيت 
تعليمي اِإلبتدائي عىل يد نفر من األساتذة األفاضل أذكر منهم عىل سبيل املثال ال احلرص، 

الشاعر املحامي املرحوم حممود املطلق واألستاذ االذاعي صالح أبو زيد.
تقع بلدة احلصن بني تّل صناعي كبري ال أدري هل نسبت البلدة إليه أم نسب إليها، 
تكسوه  أخرض  كان  سواًرا  جهتني  ومن  حوهلا  تشّكل  التي  واجلبال  التالل  من  وسلسلة 

األشجار فتصّحر.
وعىل فضل رداء البلدة من الرشق سهل فسيح يتحّول يف الربيع إىل بساط يعّج باأللوان 

والطيوب.
كانت البلدة تصحو يف الصباح املبكر عىل ثغاء املاشية وأصوات األجراس املعّلقة يف 
أعناقها، وتغفو عىل هذا العرس اجلميل يف كل مساء. يا ما أحىل أمايس هذه البلدة قبل أن 
تغزى بالبيوت اِإلسمنتّية الوافدة. يف مساء كل ليلة يتحّلقون حول (مناقل) النار التي كانت 
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أباريق القهوة العربّية ترتّبع عىل صدرها الداىفء. وكان الناس الطّيبون يستمعون إىل قصص 
الزير سامل و  تغريبة بني هالل التي كان يروهيا بصوته الشجي الراوي املجيد مصطفى أبو 
زيتون. كانت هلذا الرجل قدرة عجيبة عىل شّد انتباههم واالرحتال هبم إىل عوامل أخرى 
تنأى هبم عن شظف احلياة التي كانوا يعيشوهنا يف هناراهتم املضية، يف حرث األرض وزرع 
ختترصه  مل  الذي  اليدوي  العمل  مراحل  من  ذلك  غري  إىل  ودرسه  القش  وحصاد  الزرع 

اآلالت لعدم وجودها حتت تّرصفهم آنذاك.
يف كّل صيف كانت تتحّول ساحات الدور الفسيحة إىل ميادين أعراس وأفراح، إذ 
يكون املحصول قد دخل املخازن الطينّية، ويصبح اآلباء قادرين عىل دفع مهور العرائس 
وجتهيز العرسان للزفاف... حلقات الدبكة منعقدة هنا وهناك... واحلداء ينبعث من كل 
ا يبعث النشوة يف الروح...  جهات القرية... وصوت الشبابة واملزمار يتسّلل إىل القلب شجيًّ
كان يوم اجلمعة يوًما مميًزا إذ كان يوم الزّفة اجلامعّية، عريس، اثنان، ثالثة، قل أربعة أو 
أكثر يزّفون مّرة واحدة يف مهرجان فرح كبري، فيه الطرب والفروسّية واألرحيّية والتعاون 

الفطري.
يف هذه القرية سعدت بطفولتي، وعىل مقاعد صفوف مدرستها الرتكّية القدمية تلّقيت 
الدروس يف شّتى املعارف اِإلنسانّية عىل يد أساتذة موسوعّيني مل يدخروا جهًدا يف سبيل 

تعليمنا ولو أّدى ذلك إىل الشّدة التي تصل إىل حّد القسوة.
ويف هذه القرية عرفت شيًئا من السياسة عندما كنت أتسّلق جدار أحد البيوت ألسرتق 
السمع لصوت الراديو املنبعث من صندوق خشبي كبري وكان يونس البحري آنذاك حيّيي 
العرب من برلني ويف هذه القرية شاهدت أّول عرض سينامئي تضّمن قدرة احللفاء عىل 
مقارعة األملان وأتذكر ذلك املشهد املضحك الذي قام به املتفّرجون عندما الذوا بالفرار 
ملجّرد ظهور الطائرات عىل الشاشة املشنوقة عىل احلائط، ومل جتد نداءات صاحب العرض 

نفًعا يف إعادهتم إىل ساحة العرض.
أهنيت يف هذه القرية الصف السابع اِإلبتدائي وهو أعىل صف يف مدرستها وانتقلت 
إىل ثانوّية إربد التي مل أكد أّمت فيها الشهرين حّتى نشبت املعارك بني طّالهبا وبني رجال 
الرشطة، فقد كّنا نطالب بطرد القائد االنجليزي جلوب باشا من األردن وتعريب اجليش، 

فّرشدونا بعد االعتقال.
فارحتلت إىل جرش ألّمت تعليمي فيها، ويف هذه املدينة األثرّية الصغرية عرفت حّبي 
األّول للمرأة واألرض والديار وبدأت أقرزم الشعر وأرسله للجرائد واملجالت تارة باسمي 

الرصيح وتارة باسم مستعار.
مل تكن مدرسة جرش كاملة الصفوف فعدت إىل ثانوّية إربد التي كانت تصدر عنها 

آنذاك أقوى جمّلة ثقافّية يف بالدنا صوت اجليل فكتبت فيها بعض املقاالت األدبّية.
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الرتبية  بسلك  فالتحقت  تعليمي  عىل  قادًرا  والدي  يكن  ومل  سهلة  احلياة  تكن  مل 
وبني  بيني  العالقة  تكن  ومل  واحًدا،  عاًما   حّوارة مدرسة  يف  معلًما  وعملت  والتعليم 
املدرسة  إىل  فجاء  اِإلبتدائية،  احلصن  مدرسة  يف  يل  أستاًذا  كان  بأّنه  علًما  طّيبة  مديرها 
عىل  معه  للعمل  املدير  فرّشحني  االنجليزّية  يعرفون  شباب  عن  يبحث  لبناين  رجل 
طريقة يبعدك ويسعدك وفعًال استطاع إبعادي، فقد التحقت وعىل حساب مؤّسسة 
األصدقاء بدار املعّلمني الريفّية ومكثت فيها ستة أشهر تلّقيت أثناءها مساقات خاصة يف 
الرتبية الريفّية حّددت مسار حيايت فيام بعد، وأّثرت يف شعري الذي متحورت مضامينه 
بالشعر  شعري  يصف  أن  الناعوري*  عيسى  بالدكتور  حدا  ّمما  والفّالح  القرية  حول 

.الرعوي
السابق،  لعميل  استمراًرا  عميل  وكان  الفّالحّية  التعاونّيات  يف  ذلك  بعد  عملت 
وأوفدت أثناء خدمتي يف التعاونّيات إىل الواليات املّتحدة األمريكّية للتدرب عىل األقراض 
التعاوين، فمكثت عاًما واحًدا هناك فقويت معرفتي باالنجليزّية األمر الذي أفادين كثًريا 
الوظيفي  عميل  يف  قّلًبا  حّوًال  كنت  العاملّية.  اللغة  هبذه  أدب  من  يكتب  ملا  مطالعتي  يف 
فأترك  أرضاها  ال  أمور  عن  ثنيه  عىل  أقوى  فال  رئييس  من  أغضب  قرار،  يل  يستقّر  ال 
فعملت  إربد  ببلدة  والتحقت  التعاونّيات  تركت  وهكذا  آخر،  عمل  عن  باحًثا  العمل 
ا مّدة عرش سنوات، فعرفت أثناء خدمتي أمناًطا من الناس جذورهم  فيها مساعًدا إداريًّ
ضاربة يف أرض القرية، وأجسادهم تسري عىل شوارع إربد املسفلة السوداء املحصورة بني 

الطوابق االسمنتّية... إّنهم يعيشون تناقضاهتم احلياتية العجيبة...
تنقطع  مل  التي  اهلاشمّية  األردنّية  اململكة  بإذاعة  فالتحقت  أيًضا  العمل  يعجبني  مل 
والنصوص  اِإلذاعّية  الربامج  هلا  وأعّد  أكاتبها  كنت  حيث  بعيد  زمن  منذ  هبا  عالقتي 
الغنائّية، فعملت فيها مخس سنوات أرشفت خالهلا عىل الربامج الثقافّية التي كانت تبّث 
من اِإلذاعة باِإلضافة إىل رقابة النصوص التي كانت ترد إىل اِإلذاعة من الكّتاب والشعراء 

املشاركني يف اِإلعداد والتأليف اِإلذاعي.
شامل  حارضة  إربد  مدينة  وسكنت  احلّر  للعمل  تفّرغت  سنوات  مخس  ميض  بعد 
لساين  وعىل   ،عرار التل  وهبي  مصطفى  الكبري  األردن  شاعر  رأس  ومسقط  األردن 

دائًما قوله املعروف:

ــــا مــــغــــرتًب ـــــــــــــت  أودب إن  ــــــــــات  أردنــــــــــّي بـــــــــــــأيب أنـــــســـــجـــــنـــــهـــــا أنــــــــــتــــــــــّن أكـــــــفـــــــاينيـــــــا 
أعــظــمــه بـــعـــض  واروا  لــلــصــحــب  يف ســفــح إربــــــد أو يف تـــل شــيــخــانوقـــلـــن 

دراستي  أمتمت  فقد  الثانوّية،  بعد  العلمي  حتصييل  يف  الكرمي  القارىء  مع  أتسلل  مل 
اآلداب،  إجازة  عىل  منها  وحصلت  العربّية  بريوت  جامعة  يف  منتظم  غري  اجلامعّية 
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مؤّلفاته:
مجعّية  املؤّلف،  عّمان،  لألرض،  أغنيات   -١
عّمال املطابع، ١٩٦٠. ديوان شعر بالفصحى.
هرجه وحكايا ليل، عّمان، املؤّلف، اجلمعّية   -٢
العلمّية امللكّية، ١٩٧٦. شعر بالعامّية األردنّية.
ديوان قريتنا، عّمان، وزارة الثقافة األردنّية،   -٣
شعر  ديوان   .١٩٨٤ الصحفّية،  املؤّسسة 

بالعامّية األردنّية.

وقال الراوي، عّمان، دار ابن رشد، ١٩٨٥.   -٤
شعر بالعامّية األردنّية.

شعر   .١٩٨٩ (د.ن)،  عامن  العمر،  أن  أرجو   -٥
بالفصحى.

سالم عليه.... سالم عليها، عامن، دار أزمنة،   -٦
١٩٩٤. شعر الفصحى.

نشيج القوايف، عامن، دار الكرمل، ٢٠٠٢.  -٧

دبلوم  عىل  أيًضا  منها  وحصلت  ببريوت  يوسف  القّديس  جامعة  يف  دراستي  وتابعت 
األحداث  ولكن  املاجستري  عىل  للحصول  متهيًدا  العربّية  اآلداب  يف  العليا  الدراسات 
املؤسفة يف لبنان حالت بيني وبني ذلك وأرجو من اهللا أن يسبغ نعمة السالم عىل لبنان 

ألواصل املسرية.



 ٥٨

أبو املعاطي أبو النجا سامل
النوع األديب: كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٣١ يف احلصانّية، مرص.
ثقافته: تعّلم يف املعهد الديني االبتدائي، الزقازيق، ١٩٤٢-١٩٤٦؛ فاملعهد الثانوي، الزقازيق، 
١٩٤٦-١٩٥١؛ دخل كّلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٩٥٢-١٩٥٦؛ حائز دبلوم الرتبية 
عن كّلية الرتبية جامعة عني شمس، القاهرة، ١٩٥٦-١٩٥٧؛ وليسانس يف اللغة العربّية من 

كّلية دار العلوم.

حياته يف سطور: مدّرس اللغة العربّية بوزارة الرتبية (املرحلة الثانوّية) مّدة ٤ سنوات. رئيس 
حترير مبجمع اللغة العربّية بالقاهرة طيلة ١٢ سنة، وزارة الثقافة. رئيس قسم اِإلعالم بوزارة 
القّصة،  ونادي  العربّية  مرص  بجمهورّية  الكّتاب  اّتحاد  عضو  سنوات.   ٧ بالكويت  الرتبية 
بولندا.  زار   ١٩٧٠ سنة  ويف   ١٩٧٤-١٩٨١ من  بالكويت  أقام  العريب.  االشرتاكي  واالّتحاد 

متزّوج وله أربعة أوالد.

السرية:
ُولد كاتب هذه السطور، أبو املعاطي أبو النجا، يف قرية من قرى الدلتا إسمها احلصانّية يف 
١٩٣١/٢/٧ وأّمت حفظ القرآن الكرمي يف كّتاب القرية يف العارشة من عمره وتلّقى تعليمه 

االبتدائي يف مدرستها وأكمل تعليمه حّتى هناية املرحلة الثانوّية.
سافر إىل بولندا مع وفد أديب مرصي ضمن برنامج للتبادل الثقايف ملّدة شهر وسافر يف 
هناية عام ١٩٧٤ إىل الكويت للعمل يف وزارة الرتبية هناك، وال يزال يعمل حّتى كتابة هذه 
السطور يف وظيفة رئيس وحدة اِإلعالم بإدارة التعليم الفّني بوزارة الرتبية بدولة الكويت. 
نرش يف بداية حياته األدبّية جمموعة من القصص القصرية يف جمّلة الرسالة يف الفرتة من عام 
ا من هذه القصص يف كتاب العتقاده أّنها ال متّثل درجة  ١٩٤٩ إىل ١٩٥٢، ومل جيمع أيًّ
مناسبة من النضج تسمح بنرشها يف كتاب. يرى الكاتب أّن جمموعة القصص التي ضّمها 
ا. القصص التي  أّول كتاب له بعنوان فتاة يف املدينة هي التي متّثل بداية أعامله الناضجة نسبيًّ
نرشت يف كتبه األربعة األوىل متثل تطّور اهتاممه من املشكالت والقضايا التي ترّكز عىل 
املشكلة االجتامعية وأبعاد هذه املشكلة وآثارها كام ترتاءى يف عالقة الفرد باملجتمع ورصاعه 

من أجل حتّرره الروحي واستقالله الذايت وتفاعله اِإلجيايب مع جمتمعه.
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

فتاة يف املدينة، بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٠.   -١
مع مقّدمة دراسّية ألنور املعداوي.

االبتسامة الغامضة، القاهرة، سلسلة الكتاب   -٢
والنرش،  للطباعة  القومّية  الدار   ،الذهبي

.١٩٦٣
الناس واحلّب، بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٦.  -٣
القاهرة،  أخرى،  وقصص  واحلقيقة،  الوهم   -٤

اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٤.
اآلداب،  دار  بريوت،  عادية،  غري  مهّمة   -٥

.١٩٨٠
الزعيم، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب،   -٦

.١٩٨١
خمتارات  القاهرة،  اجلائزة،  يربحون  اجلميع   -٧
فصول، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٤.

يف هذا الصباح، القاهرة، اهليئة العامة لقصور   -٨
الثقافة، ١٩٩٩. 

ب) روايات:
دار  القاهرة،  جزءان،  املنفى،  إىل  العودة   -١

.١٩٦٩ ،روايات عاملّية اهلالل، سلسلة
سلسلة  اهلالل،  دار  القاهرة،  جمهول،  ضّد   -٢

.١٩٧٤ ،روايات عاملّية

ج) دراسات ومقاالت:
اهليئة  القاهرة،  العربّية،  الرواية  يف  قراءة   -١

.١٩٨٨ للكتاب،  العاّمة  املرصّية 
األعامل الكاملة، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٢

للكتاب، ١٩٩٢.
العربّية،  والرواية  القّصة  نقد  يف  مقاالت   -٣
القاهرة، اهليئة املرصية العاّمة للكتاب، ١٩٩٨.

عن املؤّلف:
مقاالت:

يف  املفقودة  احللقة  حامد:  السّيد  النساج،   -١
السنة  (القاهرة)،  فصول   ،القصرية القّصة 

روايته  عن  الرواية  يف   ١٩٧٢ عام  يف  التشجيعّية  الدولة  جائزة  عىل  الكاتب  حصل 
الذي  الندمي  اهللا  عبد  املرصي  الثائر  حياة  عن  جمّلدين  يف  كتبها  التي  املنفى  إىل  العودة 
كتابته  يف  الكاتب  تأّثر  وقد  العرشين،  القرن  وبداية  عرش  التاسع  القرن  هناية  يف  عاش 
هلذه الرواية مبنهج الكاتب األمريكي هوارد فاست (Howard Fast) يف كتابه املواطن 
توم بني (Citizen Tom Paine) وحرص مثله عىل أن حيّقق درجة من التوازن بني روح 
التاريخ وما يكتنفه من جّو مثايل أو أسطوري، وبني نبض الواقع احلّي املتجّدد بتفاصيله 

اليومّية. ودقائقه 
واّتجاه  واحلياة،  للمجتمع  ونظرته  الكاتب  فكر  تطّور  األعامل  هذه  كّل  تعكس 
أسلوبه الفّني إىل الواقعّية الرمزّية، التي تسعى إىل حتقيق التوازن بني االهتامم باجلانب 
صور  أّي  يف  تبسيطه  ميكن  ال  قد  الذي  والنفيس  االجتامعي  تعّقد  وبني  الفكري 

. ّية فكر
وإّن التعبري الرمزي وحده، قد ينجح يف إلقاء بعض الضوء عىل هذا الواقع البالغ الثراء 

والتعقيد.
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الثانية، املجّلد الرابع، ١٩٨٢، ص ١٢٧-١٣٢.
أدب ونقد، ١٩٩٤ جمّلد ٢، ١٠٨، ص ١٠-  -٢

٣٨، مقاالت. 

مراجعات كتب:
إبداع، حزيران ١٩٩٥، ص ١١٠، عن كتابه   -١

ضّد جمهول.

إبداع، مارس ١٩٩٨، ص ١٣٧، عن املجّلد   -٢
الرابع، من أعامله الكاملة يف النقد األديب.



٦١ 

محمود أبو الوفا
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٠٠ يف درس، مرص.
وفاته: ١٩٨٠.

ثقافته: درس سنتني يف املعهد الديني يف دمياط ولكّنه تركه قبل أن يتخّرج منه. دخل جامعة 
األزهر يف القاهرة ولكّنه تركها أيًضا بسبب الفقر.

ا. عمل أخًريا ملجّلة املقتطف  حياته يف سطور: كان بائع سجائر ال مهنة له وال عمًال نظاميًّ
وزارة  ويف  الكتب،  دار  يف  وموّظف  اجلديد.  األدب  مجعّية  مؤّسس  األهرام.  وجريدة 
جمهوًال  القاهرة  يف  حياته  هناية  وعاش  وفرنسا.  انكلرتا  زار  الوزراء.  جملس  ويف  اِإلعالم 

ومغموًرا.

السرية*:
وجدتني أبعد خلق اهللا عن كّل تبعية أو انتامئّية إىل ناحية مذهبية أو طائفّية عّما يعرف يف 
األوساط األدبّية بالكالسيكّية والرومانسّية أو الواقعّية واملثالّية، فام مهت بشاعر قط وال 

انجذبت ملدرسة وال تعّلقت بقدوة.
وأظّن أّنه ال خيتلف اثنان يف أّن الشعر ينبغي له أن يتجّدد ّمث يتجّدد حّتى يبلغ من النمّو 

والتطوير إىل نفس املستوى الذي يستطيع به أن جييد التعبري عن أّمته [...]
إّن التجديد الذي ينبغي للشعر اآلن جيب أن يتجاوز هذه املظهرّيات مجيًعا، إّنه جيب 
أن خيرتق هذه القرشة البرشّية اجللدّية حّتى يصل إىل النقطة احلّساسة اجلوهرّية التي متى 
خرج منها التعبري، أي تعبري، فإّنه حينئذ ال ميكن إّال أن يكون مشحوًنا بكّل ما يف صاحب 

[...] هذا التعبري من أخالص وصدق ووجدان وضمري... هذا هو الشعر كام أعرفه
هذا هو مذهبي يف الشعر... ومفهومي للتجديد:

ــا مــفــيــًدا؟مل أقـــــــــــل غــــــــري مــــــــا حـــــســـــبـــــت مـــــفـــــيـــــًدا ــًئ لــيــت شـــعـــري هـــل قـــلـــُت شــي
ا ضــمــريي مــــــــســــــــرتًحيــــــــا ملــــــــــا صــــــنــــــعــــــت ســــــعــــــيــــــًدافـــــإذا عــــشــــت... عــشــت حـــــرًّ
ورائــــــــــــــي أجـــــــــــــــــّر  مل  مـــــــــــت  إذا  مـــــن كـــــــالمـــــــي... ســـــالســـــًال وقــــــيــــــوًدا!بـــــــــــل 

(١)[...]



حممود أبو الوفا  ٦٢

قصيدة اِإلميان هذه كتبتها حوايل سنة ١٩٢٧ ّمث مل تنرش إّال يف سنة ١٩٣٠ حني أتاحت 
يل جمّلة املقتطف هذه الفرصة التي كانت بالفعل هي بدء صلتي باحلياة األدبّية وبالصحف. 
ّمث عدت فنرشهتا يف كتايب أنفاس حمرتقة يف طبعته األوىل يف سنة ١٩٣٢ حتت هذه املقّدمة 
التي كتبتها وقت ذاك لشعوري بأّنها فكرة وأّنها ال تزال يف حاجة إىل التوضيح... وها نحن 
أوالء نثبت هنا هذه القصيدة اِإلميان، بنّصها وفّصها بل مبقّدمتها التي قّدمناها حينذاك، 
إّنام ال للتوضيح هذه املّرة، ولكن ِإلثبات أّن هذا الذي كتبناه سواء كان يف القصيدة أم يف 
مقّدمتها ال يزال له معنى يؤّديه حّتى اليوم ولو بصفته شاهًدا ساذًجا عىل أّننا كّنا نفّكر يف 
مضمون عنوان النشيد منذ ثالثني سنة عىل أقّل تقدير، فإىل السادة الذين حيسبون أّن فكرة 

عنوان النشيد طارئة، أهدي هذا التاريخ [...](٢) 
ألّمي،  اخلرب  وصول  ويوم  معي.  صورته  ونرشت  األهرام  يف  شعري  نرشت  وقد 
ذلك  مفهوم  يف  والشاعر  الصحف.  يف  أظهر  شاعًرا  رصت  ألّني  كثًريا.  وبكت  ندبتني 
العرص، ويف مفهومها، هو صاحب الربابة الذي يطرب الناس يف املقاهي ويقّص عليهم 
قصص السرية الشعبّية، وذهبت إليها ألسرتضيها وكانت قد عميت بكثرة األحزان، 
فتحسست  وطربوش..  أنيقة  ببذلة  إليها  عدت  شاعًرا..  وكوين  ساقي  وبرت  أيب  موت 
عهدي  أّول  أذكر   [...] وطابت  نفسها  وقرت  هليأيت  واطمأّنت  وقامتي  مالبيس 
ا للشعر متعاطًفا  بالوظائف، حني عّينني د. عبد الرزاق السنهوري وزير الرتبية وكان حمبًّ
لقيود  أرتاح  ال  وأنا  الكتاب  دار  يف  وظيفة  يف  أعمل  أن  دون  عّينني  خاصة،  شعري  مع 
نفيس...  حاكيت  قلت:  الشعراء...  من  حاكيت  من  وسألني  إليه...  وذهبت  الوظيفة 
واستمّرت جلستنا مًعا ثالث ساعات كان فيها بسيًطا وأخرج غداءه من حقيبته وتناوله 
براثن  يف  أوقع  أو  سلطان.  أو  قيد  رمحة  حتت  أكون  ال  حّتى  الوظيفة  ورفضت  معي... 
وزير أو حاكم يرىض أو يغضب، فام كان منه إّال أن أحلقني بوظيفة يف جملس الوزراء 

حّتى يضمن أال يفصلني أحد.
وبعدها تقّلبت يف وظائف أخرى. يف بنك مرص ودار الكتب ومصلحة االستعالمات 
حّتى أرغموين خالهلا عىل التوقيع باحلضور واالنرصاف كّل يوم وال قبل يل بذلك حلالتي 

الصحية فهجرت الوظيفة.
وعدا السنهوري كانت هدى شعراوي أحّبت شعري وفتحت يل جملسها.

األدباء  من  وفد  قريبة  سنوات  منذ  إّيل  سعى  القول...  أصارحك  ذلك  من  أكثر  بل 
والنّقاد املاركسيني وعىل رأسهم مسؤول حزيب كبري... وأرادوا أن يبايعوين.. عىل ماذا؟

عىل إمارة الشعر يف الوطن العريب... وأن يقام لذلك حفل كبري تعلن فيه املبايعة وحتشد 
له الدعاية الكافية...

تساءلت ملاذا االمارة وما السبب؟



حممود أبو الوفا ٦٣

مؤّلفاته:
أ) شعر:

وخطب  أشعار   .١٩١٩ القاهرة،  احلرية،   -١
ألقاها يف األزهر خالل ثورة ١٩١٩. ُطبعت 

ا. وُنرشت رسًّ
القاهرة،  اليتيمّية،  القصيدة  يف  املرأة  مجال   -٢

مطبعة وادي امللوك، ١٩٢٢.
السلفية،  املطبعة  القاهرة،  حمرتقة،  أنفاس   -٣

١٩٣٩؛ ط٢ مزيدة، مطبعة مرص، ١٩٥٠.
األعشاب، القاهرة، مطبعة الوفاء، ١٩٣٣.  -٤

أناشيد وطنّية ودينّية، القاهرة، مطبعة مرص،   -٥
املوسيقية)،  العالمات  (مع  ط٢،  ١٩٣٧؛ 

١٩٥٤. شعر.
أناشيد عسكرّية، القاهرة، مطبعة مرص، ١٩٣٩.  -٦
شعر   .١٩٤١ مرص،  مطبعة  القاهرة،  أشواق،   -٧

ملحمي.
قّصة مملكة النساء، القاهرة، (د.ن)، ١٩٥٠.  -٨

الثالثة،  التالميذ  أو  للجمعية  املصادقة  قّصة   -٩
القاهرة، ١٩٥٠.

عنوان النشيد، القاهرة، مطبعة مرص، ١٩٥١.   -١٠
قصيدة طويلة.

قالوا ألّنك الشاعر الذي نرى فيه ذلك... وأشعارك األخرية عن اِإلنسان وإرادته يف 
ديوان النشيد وعنوان النشيد [كذا بالنص] تؤّهلك لتكون كذلك يف نظرنا... كام أّنك، 

بحكم نشأتك الكادحة وشيخوختك الصامدة، أصلح الشعراء لذلك.
ا ال أخضع ملذهب وال أنحاز ملدرسة  ورفضت متاًما... وقلت لقد عشت مؤمًنا حرًّ

بعينها. فهل بعد هذا العمر الطويل أتنازل عن إمياين وحّريتي...
عالجي  يف  أمل  ّمثة  كان  الدولة.  نفقة  عىل  للعالج  الفرنسّية  العاصمة  إىل  سافرت 
بعد ساقي التي برتت نتيجة مرض وليس بسبب حادث. وعشت حوايل عام هبا قريًبا 
من حّي الشانزلزيه الشهري. وعربت املانش. وتعّرفت عىل مالمح الفّن فيها وطفت 
وغشيت  البؤساء  صاحب  وهوجو  المرتني  أمثال  الكبار  شعراءها  وقرأت  مبعاملها 
احلرّية  عنوان  حتت  املطلقة  األباحّية  تلك  أستسغ  مل  ولكّني  ومنتدياهتم،  أماكنهم 

لتحّضر. وا
بوّدي... لو طال يب العمر أكثر... وراجعت الشعر العريب القدمي كّله ونخلته نخًال... 

ونبذت منه الرديء املعاد... واخرتت اجلّيد املفيد.
زلت  وما  تنفيذها.  وبني  بيني  وحيل  عاًما  ثالثني  منذ  عندي  نبتت  األفكار  هذه 
كبري األمل أن يوفقني اهللا تعاىل عىل تنفيذها ولدي مرشوع آخر أمتّنى لو أتيح يل إخراجه 
وتقييم  الفنية  جتربتي  ورصد  رحلتي  وتسجيل  نفيس  رشح  يف  أوّد  أّنني  ذلك  للناس. 
شعري وحماسبة نفيس حساًبا عسًريا عىل ما قّدمت بحيث جيمع ذلك كتاب صغري يكون 

مبثابة خالصة رحلة احلياة والشعر... فهل يسعفني العمر!؟ [...](١)

* [(١) مقطتفات من حوار مع الشاعر أنظر عن الشاعر، رقم ٣ أدناه.
(٢) مقتطف من  شعري. أنظر مؤلفاته، رقم ١٢ أدناه].



حممود أبو الوفا  ٦٤

مطبعة  القاهرة،  اخلامس،  الفصل  إنسان   -١١
مرص، ١٩٥٤.

شعري، القاهرة، دار املعارف، ١٩٦٢.  -١٢
القاهرة،  شعره،  دواوين  الوفاء:  أبو  حممود   -١٣

اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٧.
املعارف،  دار  القاهرة،  احلّب،  يف  أشعاري   -١٤

.١٩٨١

ب) ترمجات:
ألناطول  بونار  دي  سلفسرت  سان  جرمية   -١

فرانس، القاهرة، ١٩٣١. 

عن املؤلف:
حسني، طه: حديث األربعاء، اجلزء الثالث،   -١

١٩٥٧، ص ١٨٦-١٩٤. نقد شعر أبو الوفا.

الفصل  إنسان،  ثورة  حممود:  زيتون،   -٢
فلسفة  حتليل   .١٩٦٣ القاهرة،  اخلامس، 

الشاعر.
احلديث،  العريب  الشعر  تاريخ  أمحد:  قبش،   -٣

دمشق، ١٩٧١، ص ٤٤٩-٤٥٢.

مقاالت:
األديب،   ،شاعر غربة  وديع:  فلسطني،   -١

ترشين األول ١٩٧٠، ص ٢٠-٢٣.
والعمر  الشعر  رحلة  فتحي:  سعيد،   -٢
(الرياض)،  الفيصل،  جمّلة   ،والذكريات

آب - أيلول ١٩٧٨، ص ١١٥-١٢٢.



٦٥ 

شوقي أيب شقرا
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٥ يف بريوت، لبنان.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة احلكمة، بريوت، ١٩٣٤-١٩٥٢.

حياته يف سطور: دّرس يف املدارس الثانوّية، ١٩٥٧-١٩٦٠. عضو جلنة التحرير يف جمّلة شعر. 
عمل صحفًيا يف جريدة الزمان، ١٩٥٧-١٩٦٠ ويف البريق وحمّرر الصفحة الثقافّية يف النهار، 

.حلقة الثرّيا ١٩٦٤ حّتى اآلن. اشرتك يف تأسيس حركة

السرية:
تزّوجا  أّنهام  شقرا،  أبو  خمايل  ومنرية  شقرا  أبو  فارس  جميد  والديه،  سّجل  عىل  ذكر 
١٩٣٤ يف كنيسة من جبل لبنان. إذن فليس صحيًحا ما محلته اهلوّية أّنه ولد سنة  سنة 

.١٩٣٤
إذن فالصحيح أّنه ولد، كام أخربته أّمه، يف حمّلة هنر بريوت سنة ١٩٣٥، ووالده كان 
الساكن هنا يف خمفر املحّلة، وانطلقت رصاصة ابتهاًجا بالطفل األسمر األبيض احللو البكر 

الذي قدم العامل عند منتصف الليل، وكانت القابلة قانونّية.
يف  لبنان  حرب  من  اللحظات  هذه  حّتى  الساعة،  حّتى  حتمالن،  الطفل  وعينا 
أبوه  طّيًبا  كان  كيف  الكئيبة،  اخلربة،  العاصمة  بريوت  يف   ،١٩٨٢ من  أيلول  شهر 
احلكايات  والسارد  املساء،  عند  البلدي  العرق  الشارب  القامة،  الطويل  الدركي 
حديقة  يف  صغري  مبعول  والضارب  احلديثة،   وليلة ليلة  ألف  يف  قرأها  كام  البوليسّية 
عىل  لبنان،  تاريخ  من  أوان  ذات  عاصمة  صفة  اختذت  التي  البلدة  بعبدا،  يف  املنزل 
امتّدت  حيث  والضاحية  العاصمة  بريوت  ومن  ولد،  حيث  من  كيلومرتات  مرمى 

األدبّية. وفسحته  نخوته 
يف  االبن،  وراح  األرشفّية  إىل  فارتقاها  العاصمة،  يف  بالعائلة  انتقل  الدركي  والوالد 
حقوهلا، يف تلك الثالثينّيات العذبة، يركض ويقطف الزعرور ويّمل الزيزان امللّونة الالزوردية.
والوالد الدركي اآلمبايش ارتأى للعائلة حني وقوع احلرب العاملّية الثانية أن ترحل 
عن األرشفّية، عن بريوت اهلادرة فيها طائرات احللفاء وزمامري اخلطر إىل جبل لبنان، ريثام 

تنجيل األّيام وخيّف صوت السالح.



والوالد الشاويش، انتقل بالعائلة إىل رشميا يف اجلبل وكان للمنطقة حارًسا. وهنا 
تفّتحت للولد حقول وكنائس، وتكّونت مسارح خرضاء وخياالت جّن وأجراس وبّلوط 
ورهبات موتى يف املقربة، يف دير مار يوحّنا، وكان ورفاقه ينحنون دخوًال إىل هذه املقربة 
يلعبون ويفتحون ويقلبون اجلامجم املكّشرة كأعمى ال يشوف قواعد مقذوفة قذًفا، وتعّلم 
يف مار يوحّنا الرسيانّية واالستظهار و القّدوس القّدوس، واللغة العربّية وكان والده ينوي 

هلذا الولد البكر أن يرسله إىل مدرسة كبرية يف بريوت.
السّيارة  انكرست  حني  املوت،  إىل  والده  وأرسل  املوت  هبط   ،١٩٤٣ السنة  وتلك 

وطارت به الطريق إىل الوادي الصعب.
درس  اللبنانّية  الدولة  نفقة  وعىل  وتلذعه،  وتقرصه  تلبطه  بالشاعر،  احلياة  وترّبصت 
شوقي أبو شقرا وأخوه يف معهد احلكمة حّتى النهاية، ونال شهادة البكالوريا اجلزء األّول، 

وفشل يف اجلزء الثاين، وانتهى سنة ١٩٥٢.
ا يبكي  وكان العذاب رفيًقا والوحدة واملنفى طوال هذه الفرتة، وكان تلميًذا داخليًّ
أحياًنا ومترض عيناه وحيمل، ّمث خيرج من املدرسة إىل احلياة وهو ملتّف بعباءة دسمة من 

القهر وبعباءة من العمل صغرية.
طرق  ويف  والنزهات  املشاوير  رومنطيقّية  ويف  املتقّدمة  القراءة  ويف  البطالة  يف  وغرق 
جبلّية ذات كروم وحيوان ناعم. وكتب مّرة يائًسا قصيدة محار يف منتصف اخلمسينات 
وبعث هبا إىل جمّلة احلكمة ونرشهتا وقامت الضّجة، قام شاعر من بني األوراق خيتلف 
فؤاد  الزمان  ذلك  يف  للمجلة  التحرير  رئيس  وكان  واخلطرات.  والرنني  الوحي  عنده 

كنعان*.
وأّسس يف سنة ١٩٥٦ حلقة الثرّيا، (مع ادمون رزق وميشال نعمة وجورج غامن) 

وذهب خمتاًرا منفصًما يف ١٩٥٧ إىل جمّلة شعر.
النهار  جريدة  ويف   .(١٩٥٧-١٩٦٠) اللقمة  ليلقط  أستاًذا  كان  املدارس  بعض  ويف 
اِإلسم  اخرتاعه،  من   الثقافّية الصفحة  وكانت  واستحدث،  وكتب  سار   (...-١٩٦٤)
واملسّمى، فتًحا انترش وانترص يف لبنان والعامل العريب. كام انترص سلوكه الصحايف الفّني، 
تتمة ذات حجم من شخصّية الشاعر الكاملة وروحه الذكّية، الزارعة التجديد واالنقالب 

السيايس يف االحرتاق الشعري كام يف االحرتاق الصحايف العريب.
اِإلنسان  ميلكه  كان  ما  يتجاوز  حجمه  كان  وما  التكويني،  سالحه  بضآلة  وانتقم، 
ويف  مفرتس؟  كّل   املفرتس من  وجارح،  وفاعل  مسنون  ولكّنه  األّول،  البدائي 
ميادين الفقر والقحط والصحراء لعب وأنبت وأخصب وإذا جنائن وكروم هتّب وكأّنه 
يف اجلسد املحرتم الطويل املقتلع، جلب من الريف مجيع الريف، بل األرض يف معناها 

الرتايب والكوين.
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

حلقة  منشورات  بريوت،  الفقراء،  أكياس   -١
الثرّيا، ١٩٥٩.

شعر،  جمّلة  دار  بريوت،  امللك،  خطوات   -٢
.١٩٦٠

جمّلة  دار  بريوت،  العائلة،  حصان  إىل  ماء   -٣
شعر، ١٩٦٢.

سنجاب يقع من الربج، بريوت، دار النهار،   -٤
.١٩٧١

القّديسة  حديقة  وإىل  العائلة  حصان  إىل  ماء   -٥
منمن، بريوت، مؤّسسة بدران، ١٩٧٤.

بريوت،  الطويلة،  عىل  تفاهة  جلسة  حرييت   -٦
املؤّسسة العربّية للدراسات والنرش، ١٩٨٣.

لندن،  الوحدة،  رسير  عىل  االشتياق  صالة   -٧

رياض الرّيس للكتب والنرش، ١٩٩٥.

بريوت- والعشبة،  الوحدة  سهرة  ثياب   -٨

السويد، دار نيلسن، ١٩٩٨.

سائق األمس ينزل من العربة: نصوص، بريوت-  -٩

السويد، دار نلسن، ٢٠٠٠.

نلسن،  دار  السويد،  القوام،  مزدهر  نويت   -١٠

.٢٠٠٣

دار  امللك،  خطوات  يليه  الفقراء  أكياس   -١١

النهضة العربية، ٢٠٠٧.

ب) دراسات ومقاالت:
راكًضا،  السنابل  ويكرس  الساحر  يتبع   -١

بريوت، دار النهار، ١٩٧٩. مقاالت.

دار  بريوت،  اهليكل،  فتى  تاج  تأخذ  ال   -٢

اجلديد، ١٩٩٢.

االبتعاد،  يف  ومتامدية  راحلة  مركبها،  عىل  احلديث  العريب  الشعر  سفرة  كانت  وبينام 
ا، بحّس ذاك اِإلنسان األّول العميق والنافذ،  اغرتب هو، وافرتق وارتأى االلتفات غريزيًّ
احلّية،  والتفاصيل  والسفوح  منها  املرتفعات  إىل  العميقة،  اخلطرة  معانيها  إىل  بالده.  إىل 
واملتكّسرة أشكاًال ولوحات، واختار التحّطم فيها وكان مفرتقه، رجوًعا مقدًسا من حلم 
ودم وارتباًطا يف املساحة حيث تبّلل وتزّنر بالضباب واألخبار، وحيث الرائحة حارصته ومل 
تفارقه، وإذا رجوعه انتباه جذري ثقايف ومصريي وإذا سفرته متتاز لغتها وحقائبها وأوراقها 

الشّتى، والنكهة األخرية.
من  يطرد  واندفع  احلديثة  القصيدة  أرسار   ،املتبرص  ،العارف للشاعر  دانت  كام 
سياجها الدخيل وغري الصالح ويلزم الرفاق واملوجة العارمة بالتطّلع جيًدا إىل حدود ما قبل، 
ومعرفتها واليقظة [كذا]، والذهاب ارمتاء إىل املغامرة الصافية فقط. وُكتبْت النجاة وفاز 

املوهوبون.
دْفَعها  شعر،  جمّلة  يف  املخلوقة:  املرهقة  البدايات  متعة  شقرا  أيب  للشاعر  ُكِتَب  كام 
ويف  فيها  ومقاالت  آخر  وتنويعي  ثقايف  حتّرر  الزمان،  جريدة  ويف  البعيدة،  واكتشافها 
البريق، طاحمة ويف ملحق النهار، اِإلبتكار اليومي فاألسبوعي واملسؤولّية (من ١٩٦٤)، 
ويف ملحق التسلية والرياضة ضمن النهار (حديث اجلامل والذوق) ويف الصفحة الثقافّية 

دائًما ويف هنار األحد.
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عن املؤّلف:
مقاالت:

 ،٧٩ رقم  (القاهرة)،  األسبوعّية  الثقافة  جمّلة   -١
قّدمت  بالشاعر  خاّص  عدد   .١٩٧٠ أّيار 

العدد الشاعرة أمل جّراح.
 .١٩٨١/٧/١٩ (بريوت)،  السفري  ملحق   -٢
مع  حديث  تضّمنت  بالشاعر  خاّصة  صفحة 

الشاعر ودراستني يف شعره.
ص ٣١-٧١.   ،١٩٩٥ متوز  الشعرّية،  احلركة   -٣

مقاالت عن الشاعر.

مقابالت:
بالد، ١٩٩٣/٥/٢٩، بريوت  -١

السفري، ١٩٩٤/١٢/١٧، بريوت.  -٢

ترشين، ١٩٩٨/١٩/١٢، دمشق.  -٣
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جمال محّمد أحمد
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩١٥ يف رسه رشق (وادي حلفه)، السودان.
وفاته: ١٩٨٦.

ثقافته: تعّلم يف كّتاب دبرية يف وادي حلفا، ١٩٢٤-١٩٢٨؛ وابتدائّية وادي حلفا، ١٩٢٨-
يف  الكلية - اجلامعة  اكسرت،  وجامعة  ١٩٣٢-١٩٣٦؛  اخلرطوم  يف  غردون  وكلية  ١٩٣٢؛ 
حائز   .١٩٥٢-١٩٥٤ اكسفورد،  جامعة   ،(Balliol) باليول  كلية  ١٩٤٣-١٩٤٦؛  انكلرتا، 

األستاذّية (B. Litt) من جامعة أكسفورد.

حياته يف سطور: معّلم يف مدارس السودان ومعاهدها وعميد الطالب يف كلية اجلامعة، 
ووزير  اخلارجّية  يف  دولة  ووزير  سفًريا  فكان  كثرية  مناصب  شغل   ،١٩٥٦ اخلرطوم، 
اخلرطوم؛  جامعة  اِإلفريقّية،  األسبوعّية  الدراسات  معهد  زميل   .١٩٥٦-١٩٧٦ خارجية 
زميل مركز دراسات الرشق األوسط، جامعة هارفرد يف أمريكا. األمني العام للمجلس 
املستشار   .١٩٤٦-١٩٥٦ الثقافة  دار  سكرتري   .١٩٧٧-١٩٨٣ واآلداب،  للفنون  القومي 
الثقايف يف جمّلة حوار (بريوت)؛ عضو هيئة حترير جمّلة تاريخ إفريقيا املعارص ١٩٦١. عضو 
املشارك  الرئيس   .١٩٧٦-١٩٧٩ باريس،  اليونسكو،  العربّية،  للثقافة  االستشارّية  اهليئة 
العربّية،  والوحدة  اِإلمناء  جملس  عضو  الثقافّية.  اللجنة  األورويب،  العريب  احلوار  جلنة  يف 
عضو (مراسل) جممع اللغة العربّية، القاهرة. لقد سافر إىل البلدان العربّية كّلها تقريًبا ويف 
وله  متزّوج   .١٩٥٦-١٩٨٣ فرتة  اليابان  والزم  إفريقيا  بالد  وأكثر  الغربّية  أوروبا  معظم 

سبعة أوالد.

السرية:
سأجد مشّقة يف الكتابة عن ذايت، لكني سأسعى أستجيب للذي طلب إيل أن أفعل. مربر 
هذه املشقة التي أتوقع، هو أّني ال أذكر أّني عنيت كثًريا بذايت، وإن كان أصفيائي يقولون 
يل أهنم يرون قطًعا متناثرة مني يف الذي أكتب والذي أعرب، وال أحسبهم إّال صادقني. 
ال ميكن لكاتب، حاشا العلوم الطبيعّية يف مراتبها األدبية، إّال أن يضع شيًئا من ذاته يف 
الذي يفّكر وحيّس ويبّين. والكّتاب رايات الزمان حّتى الذين كتبوا عن القابل من أهل 
كلنا  ليقدم.  يريدونه  أو  قادم،  هو  ما  يبرصون  يقفون  عليه  التل  زماهنم  اّتخذوا  الرؤى، 
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لست  أّني  أمري  من  كان  الذي  أسرتجع  وأنا  اللحظة،  هذه  يل  وخيال  زماننا.  من  بضع 
بضًعا من زماين فحسب، بل صنع رصف من زماين. دعني أبّين لك الذي أعنيه:

كان سّيدي حوراين، الربت [كذا]، يف زيارة لبغداد عىل أّيامي هناك، وكانت أكثر 
أحاديثنا تدور حول العقائد التي عادت هبا العقول العربّية من أوروبا عىل أّيام دراساهتا هناك 
حني كانت يد الغالني من أصحاب اليمني وأصحاب اليسار هي العليا يف أوروبا. كانت 
كثرية العقائد تلكم السنني عندنا أواخر اخلمسينات أوائل الستينيات. وسّيدي الربت يعرف 
أكثر وحيّس أكثر من أن مييل كل امليل جهة أو غريها، يؤثر الطريق الوسط. كان نتاج 
تلك األحاديث، كتايب عن لطفي وعبده وأمني والعبد الرازقني، مصطفى وعيل. أهلم هذه 
الكتابات وأعان عليها الربت. لواله مل تكن. قال كل واحد من هؤالء بأسلوبه هو ومزاجه 
مبذهب احلريني. أنه أوفق املذاهب للعرب، حاجة العرب لصنع الفرد كبرية. ال تأخذ عليه 
أقطاره ثرثرة الساسة، وكلمة احلريني عند لطفي كانت تقابل املعاين التي اّتخذت كلمة 
لربايل أواخر القرن املايض أوائل هذا القرن عند األوروبّيني، وكانت من قبل تعني الصقل 
والتهذيب، وصف هبا واحد من شخوص هنري السادس يف القسم الثاين من مرسحّية 
شكسبري رجًال من األخيار، دوق قلوسرت. وما كان عجيًبا هذا. كان لطفي من أصقل 
الناس وأكثرهم هتذيًبا وكذا كان عيل عبد الرّزاق، بلغ به الصقل حتى يف الذي كان خيتار 
من لباس وأثاث. كانوا يريدون لِإلنسان العريب، وما كانت كتاباهتم حتّدها حدود مرص، 
يقرؤها كل عريب حيث كان أن يسري مبواهبه وفق أضوائه. إذن يسعد وتسعد اجلامعة بالقدر 

املتاح من السعادة.
أمىض قليًال مع الذي أقول أنا أرسى زماننا [كذا]. أحّس وأنا أستعيد السنني أن يف 
احلق أدوات الزمان نصيخ لكل صوت يصدر عنه ال نقوى نعيص. كانت هذه السنون 
التي أهلمتني فيها أحاديث سّيدي الربت عن احلريني عني السنني التي كان احلديث فيها 
بعض  كبة.  مهدي  شنشل،  صديق  مجيل،  حسني  ملتنا،  ضّم  كلام  القومّية  عن  يدور 
األحايني [كذا] شيخ مجاعتنا مزاحم، بعض األحابيني [كذا] أديب اجلادر. ويقابل البزاز 
بني الوحدة واالّتحاد بصوته احلي [كذا] وكان رجًال من أكثر العاملني نقاء وفطنة واّتقاد 
حس كاد ينهك وهو يقرأ مقال اّتحاد أم حتد يف صحيفة العمل بقمل رجل عامر القلب، 
كان أوىل به أن يكون إماًما للشيعة شيًخا من شيوخهم، من أن يكون ذلك السيايس كثري 
اِإلميان قليل العمل بعتامت أزمة السياسة. كتب البزاز يقاوم غّصة يف حلقة كتاًبا صغًريا عن 
االّتحاد والوحدة. وجدتني أيامها وأنا الذي ما كابرت يوًما من األّيام أننا نحتاج عمل 
غرينا وحضارات غرينا كالذي أحتاجه الرشيد واملأمون. فرحت لكتاب الدولة االّتحادّية 
ثورهتا،  نجحت  أن  بعد  املّتحدة،  الواليات  دستور  عليها  قام  التي  والرؤى  الفكر  وهي 
 Madison ومادسن   Hamilton and Jay وجاي  هاملتن  القادرة،  اجلامعة  هذه  ووليت 
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الدعوة لالّتحاد، كام وليت مجاعة مناوئة هلا، ما كانت أقل اقتداًرا منها وال قربى من 
الناس، الدعوة لالئتالف وكسب االّتحاديون معارك الرأي. وأشهد أّن هذا الكتاب مل 
يكن ليجد سبيله للقارئني لو مل يكن عىل رأس مؤّسسة فرانكلن Franklin نجم. رجل 
مهومهم  الناس  يرشك  أن  دون  لطّالبه،  حمارضاته  أعداده  وال  غربته  عذابات  حالت  ما 
واهتامماهتم من مكتبه يف دار فرانكلني وذاك بالذي كان خيتار من كتب هلا بواقع الناس 
صالت يعرهبا أصدقاؤه الكثر، وكتاب الدولة االحتادية كان نحو نصف مليون كلمة. 
هؤالء  صحابنا  أساليب  كانت  عناء.  من  لقيت  الذي  عىل  هون  احتضاًنا  نجم  احتضنه 
 Jonathan ظًال ألسلوب النثر االنجليزي عىل عهد صاحب القس البارع جوناثان سوفت
Swift وصحابه سترين L. Sterne ورتشاردسن Richardson أسلوب سهل أّخاذ، إّال 

أنك تبدأ عبارة ّمما يكتبون وتبهر هذه العبارة أنفاسك، حني تصل هنايتها، وتبدأ ثانية 
لتتحقق من فهمك األول وتعي مفردات العبارة وعًيا تستطيع معه البحث عن مقابلها 
يف العربية، وذاك أمر عسري. بني عبقرّية العربّية وعبقرّية اِإلنجليزية، كل الذي كان من 
صحرائنا والذي كان من تالهلم اخلرض. هذه لّينة عطوفة، تلك جادة تقطع بالرأي، ال 
حني  للكتاب،  ثانية  طبعة  عن  حيّدثني  نجم  وكان  األمر.  حتسم  تؤودها،  الظالل  ترى 
خرجت مؤسسة فرانكلني من بريوت يف ساعة من ساعات هوج الساسة يف أمريكا وغفلة 

الساسة هنا.
مضيت أحيا سعادة غافلة، عقيل كله واحلس للكتاب الذي أراه يقيض لنا حاجة، 
يرفد الذي نعمل، وغري واثق أنا اآلن من مّربرات تلكم [كذا] السعادة فام اخرتت اختياًرا 
مواضعي تلك من الكتب والناس، كام قلت، ال يبعد الواحد كثًريا، إن مشى مع قّصة 
االختيار هذه، وقال إّن املواضع واملواقف اختارته. آه لو كنت أعرف. إذن حلملت سعادة 
تلكم األّيام ألّيامي هذه غري منقوصة، كام هي اآلن باهلواجس. أّول هذه اهلواجس هو أّني 
أسأل نفيس اآلن، وقد مضيت بنا السنون، أقول هلا أكان خًريا هذا الذي وقع، أم كانت 
الطريق األخرى، هي األنفع: وأنا ماض حيايت تلك الغافلة السعيدة، وجدتني يف الطريق 
النجلرتا ١٩٤٣. وعدت ١٩٤٦، فإذا حيايت غري تلكم األوىل، وأقف قليًال أوجز، أوضح 

الذي عنيت باهلواجس.
جديًرا  ليكون  يريد  اخلرجيني  مؤمتر  يف  قواه  جيمع  والسودان  األمر  أّول  احلياة  لقيت 
ارتباًطا  املرتبطون  يفعل  كالذي  عليه،  أحنو  ملايض  تلفت  ما  بذايت،  وكعهدي  بتارخيه، 
مباضيهم عنه ال يرميون. وال شغلت بقابل كالذي يفعل العازفون عن حارضهم يلوذون 
بقابل أزهر. أعطيت املؤمتر كل الذي أملك من قدرة عىل العمل السيايس. وأرجوك اغفر 
يل ما قد حتسبه زهًوا واعتزاًزا مّني حني أقول لك إّني ما كنت خايل الذهن عن العمل 
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مؤّلفاته:
أ) دراسات وقصص:

The intel-) املرصّية  للقومّية  الفكرّية  اجلذور   -١
 (lectual origins of Egyptian nationalism

كالرندن،  مطبعة  هاوس،  شاتام  انجلرتا، 
١٩٦٠. مقالة سياسّية.

اهلالل،  دار  القاهرة،  إفريقّية،  مطالعات   -٢

.١٩٦٨

اخلرطوم،  جامعة  اخلرطوم،  فومحر،  سامي   -٣

.١٩٧١

جامعة  اخلرطوم،  اِإلفريقّية،  املرسحّية  يف   -٤

اخلرطوم، ١٩٧٣.

كلية  يف  ذاك  زماننا  عىل  [كذا]  مقدورة  كانت  جائرة  ربحت  أنا  النظر.  من  السيايس 
اخلرجيني  ندعو ملؤمتر  كّنا  قلت إّني حني  وأغفر يل ثانية إن  الزعيم.  عن صفات  غردون 
بأحاديث نلقيها يف نادي اخلرجيني بأم درمان، أثرت عجب إخويت عبد اهللا وداود واملريض 
حيثوين  حني  وكل  سذاجتي،  من  حيًنا  يسخرون  كانوا  القائلني.  مع  أقول  كنت  بالذي 
جتارب،  أكثر  إّنهم  به.  هم  يقولون  ال  [كذا]  بدعا  أقول  الذي  كان  معها.  امليض  عىل 
أعرف بالذي يقول به أهل التجارب واملكان املرموق، وكانوا كذلك. أعانتني هذه إياي 
الفيل  السّيد  البالد  مفتي  يكون  وأن  هلا،  اجتامع  أّول  يف  الدعوة  هذه  سكرتري  أكون  أن 

رئيسها، كان أكرب األعضاء يف برملان الستني، كنت أصغرهم.
من  أكان  هلا،  أقول  نفيس  أسأل  وأنا  اآلن،  بخاطري  متّر  اهلواجس  عن  حدثتك 
املنحة  تستهويك  أن  أم  املؤمتر،  قاده  الذي   اجلهاد يف  متيض  أن  ولوطنك  لك  األنفع 
مع  هنا  دنياك  حتيا  وتعود  الثالثني،  آنذاك  بلغت  وما  هلا  تروح  النجلرتا،  الدراسّية 
إخوتك عبد اهللا وداود واملريض، ودنياك يف اكسرت مع كاترين ذاك األلق الذي أكاد 
الفيزياء،  يف  بدروسه  سحرين  اآلن،  اسمه  أنسيت  العامل  وذلك  معه،  دقيقة  كل  أذكر 
انتخابات  يف  رششل  القول  أفحش  قد  كان  املاركسّية.  عن  اجلامعة  قهوة  يف  وأحاديثه 
١٩٤٥ وأبى فحشه الناس. وقفوا جنب أتيل الذي أبى إال أن يكون ذاته مهذًبا صامًتا 
بعيًدا عن الزحام، قريًبا مما يضطرب يف نفوس أهله. ووقفنا معه نطوف بيوت إكسرت 

بيًتا بيًتا ندعو للرجل وحزبه.
وراء  الفكر  سرية  حديث  لغري  فيها  فسحة  أجد  وّملا  كلمة  األلف  عىل  أتيت  أراين 
كياين  عىل  إطاللة  كلاميت  تكون  أن  وأرجو  عربت،  الذي  وبعض  كتبت  الذي  بعض 
ما  العتبى.  والصبا  الطفولة  عىل  إطاللة  يريدون  كانوا  للذين  العمر،  منتصف  عهد  عند 

فسحة. هناك 
األساطري  بعض  هؤالء  لريى  رشق  رسه  من  قصص  كتايب  قريًبا  يصدر  أن  أرجو 
واألحاجي التي صنعت أبناء تلك القرية، تلك الرشحية الصغرية من أرض نوبيا. واألساطري 

سّيدي هي علوم اِإلنسان يف طفولته عىل أّيام غابة وكوخه وحيوانه.
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اخلرطوم،  جامعة  اخلرطوم،  إفريقيا،  وجدان   -٥
.١٩٧٥

اخلرطوم،  جامعة  اخلرطوم،  وأفارقه،  عرب   -٦
.١٩٧٨

جامعة  اخلرطوم،  رشق،  رسه  من  قصص   -٧
اخلرطوم، قيد الطبع [١٩٨٤].

وزارة  خرطوم،  السودانية،  الدبلوماسية  يف   -٨
الثقافة واِإلعالم، ١٩٨٤. دراسة.

املرصّية  اهليئة  القاهرة،  النوبة،  من  حكايات   -٩

العاّمة للكتاب، ١٩٨٧.
رسائل وأوراق خاّصة، بريوت، دار اجليل،   -١٠

١٩٩٢. مقاالت.

ب) ترمجات:
الدولة االّتحادية، بريوت، مؤّسسة فرانكلني،   -١

.١٩٥٩
دار  بريوت،  جديدة،  أضواء  حتت  إفريقيا   -٢

الثقافة، ١٩٦١.



 ٧٤

وليد أحمد عون اهللا إخاليص
النوع األديب: كاتب مرسحي، روائي.

والدته: ١٩٣٥ يف اِإلسكندرونة، سورية [تركيا].
واملتوّسطة  ١٩٤١-١٩٤٦؛  حلب،  احلمدانية،  مدرسة  يف  االبتدائّية  علومه  تلّقى  ثقافته: 
والثانوّية يف معهد التجهيز األّول، ١٩٤٦-١٩٥٣؛ دخل كّلية الزراعة، جامعة اِإلسكندرّية 

(مرص)، ١٩٥٤-١٩٥٨؛ ّمث معهد الدراسات العليا يف اجلامعة نفسها، ١٩٥٨-١٩٦٠.

البكالوريا؛  لشهادة  إعداده  فرتة  حلب  أوقاف  مديرّية  يف  أموال  جايب  سطور:  يف  حياته 
موّظف يف مديرّية االقتصاد بحلب. حمارض للعلوم اِإلنسانّية واالقتصادّية يف جامعة حلب، 
كّلية الزراعة. مهندس، أخّصائي قطن، معاون مدير التسويق اخلارجي يف املؤّسسة العاّمة 
الكّتاب  اّتحاد  وعضو  الزراعّيني،  املهندسني  نقابة  عضو  بحلب.  األقطان  وتسويق  حللج 
العرب. أقام مبرص ٦ سنوات للدراسة، ١٩٥٤-١٩٦٠. وزار لبنان (زيارات عديدة) وليبيا 
 (١٩٦٦) إيران  ومنها  العربّية  غري  البلدان  من  عدًدا  أيًضا  وزار   (١٩٨١) واجلزائر   (١٩٧٩)
 (١٩٧٤) وفرنسا  وإنكلرتا   (١٩٧٢) وبولونيا   (١٩٨١  ،١٩٦٨) واليونان   (١٩٦٦) وتركيا 

واالّتحاد السوفيايت (١٩٧٩) وسويرسا (١٩٨٠). متزّوج وله ولدان.

السرية:
ولدُت عىل شاطىء البحر يف مدينة اِإلسكندرّية التي احتّلها األتراك بعد ذلك، ولكن البحر 
بات يف خمّيلتي حاًرضا دوًما أفاجأ أو أواجه باجلفاف والتعّسف أو بأي شكل يعني اعتقال 

احلّرية أو قتلها.
السخرّية  يف  مّني  رغبة  التحديد،  وجه  عىل  ا  وهزليًّ ا،  مرسحيًّ ممّثًال  أكون  أن  أردت 
(رمحه  لوالدي  كان  ولقد  األوىل.  طفولتي  يف  عّيل  مّرت  وأحداث  ظواهر  من  واالنتقام 
الثالثينات  أوائل  يف  كان  فلقد  الكتابة،  ّمث  ومن  القراءة  حّب  يف  عّيل  الكبري  أثره  اُهللا) 
رئيًسا لتحرير جمّلة االعتصام احللبّية والتي أوقفتها السلطات الفرنسّية بعد فرتة. وقّررت 
أن أكون كاتًبا عوًضا عن أن أكون ممثًال لضعف يف صويت. وبداية الكتابة كانت تقليًدا 
ا  لآلخرين ورغبة يف أن أقول شيًئا حيتفظ يل مبكانة يف احلياة. ّمث باتت الكتابة سلوًكا يوميًّ
ال توقفه عادة سوى أّيام املرض أو القرف أو عندما اقرأ أدًبا عظيًما جيعلني أفّكر بعدم 

جدوى كتابتي.
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أصدرت جمّلة يف العام ١٩٤٦ بعنوان لّبيك فلسطني، كتبتها بخط يدي، ومل يستمّر 
صدورها بعد العدد األّول. وبعد أن استقّر بنا املقام يف مدينتنا األوىل (حلب) بعد ترحال 
يف مدن سورية عديدة بسبب وظيفة والدي األزهري والذي كان مديًرا لألوقاف آنذاك، 
بدأ حّبي للقراءة والتعبري بالكلامت، فالتهمت جربان واملنفلوطي وحكايا كامل كيالين، ّمث 
روايات أرسني لوبني وطرزان والسري الشعبّية. كنت قارًئا معروًفا يف دار الكتب الوطنّية 

منذ طفولتي.
الربد والفقر واخلوف من السينغال الذين كانوا يتجّولون بفخر املستعمر يف أحياء 
املدينة، هي أهّم الذكريات األوىل. لذا كان هاجس العدالة واحلّرية مينو كاألعشاب الّربية 
يف أعامقي، وما زال. أستاذي يف املدرسة الثانوّية الشاعر سليامن العيسى*، نّوه مبوهبتي، 

فصّدقته وتابعت.
عىل  وحصلت  القدمي،  عائلتنا  تاريخ  يف  األطّباء  لكثرة  طبيًبا،  أكون  أن  والدي  أراد 
معّدل يؤّهلني لدخول كّلية الطّب يف دمشق، لوال أّن خويف من الدّم واجلثث غّير مسرييت 
ورغم  مرص،  يف  الزراعة  فدرست  دورها  الصدف  لعبت  ّمث  اآلداب.  كّلية  إىل  فانتسبت 
بعدي عن تلك املهنة، فإّنني أعرتف دوًما بأّن تلك الدراسة العلمّية الفّنية أفادتني يف تنمية 

حّسي العلمي والتجريبي والنظرة الفاحصة الدقيقة لألشياء.
قرأت وتأّثرت. قرأت ونسيت. ولكن عدًدا كبًريا من الكّتاب أّثر عّيل يف بدايتي ويف 
التي  الكتب  من  البالغة،  وهنج  الكرمي  والقرآن  ودمنة،  كليلة  وليلة،  ليلة  ألف  مسرييت. 
ا يف حيايت األدبّية. تأّثرت كثًريا مبوباسان وتشيخوف وبتوفيق احلكيم  لعبت دوًرا فّنًيا ولغويًّ

وهنريك أبسن وشكسبري، وأحببت جورج شحادة ونجيب حمفوظ* واملازين.
كنت أّول رئيس الّتحاد الكّتاب العرب بحلب يف العام ١٩٧٠، ّمث استقلت لصالح 
أستاذي األديب خليل هنداوي*، وكنت من قبل رئيًسا لفرع نقابة املهندسني الزراعّيني 
بحلب. عدت من جديد رئيًسا الّتحاد الكّتاب يف العام ١٩٨٠ بعد أن أصبحت عضًوا 
منتخًبا يف جملس اّتحاد الكّتاب العرب يف سورية. ومثل هذه األمور مل جتعلني أؤمن حلظة 

باألدب الرسمي، أو بجدوى التوجيه اِإللزامي يف اِإلبداع.
وأتيحت يل فرص السفر إىل اخلارج، أّما عن طريق دعوات أدبّية أو ألداء مهّمات تتعّلق 
مبهنتي الرسمّية. وكان للسفر دوره اخلطري يف اكتشاف ذايت والعامل اخلارجي. وإىل جانب 
عالقتي املرحية مع املرأة، بّت أكثر استقراًرا من الداخل، وهذا االستقرار أتاح يل فرصة 

التأّمل يف قلقي الروحي والوجودي.
أّول عمل طبع يف كتاب تبّنته جمّلة شعر، وكان قصص. وأحّس دوًما بالدين يطوق عنقي 
أمام مغامرة إدارة تلك الدار ممّثلة بالشاعر يوسف اخلال*. وكان كتايب هذا هدّية الزواج الذي 

استغرهبا املجتمع آنذاك، عندما عمل عدد من أفراده أّن الكتاب بات بديًال من املجوهرات.
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

قصص، بريوت، دار جمّلة شعر، ١٩٦٣.   -١
مكتبة  حلب،  األغرب،  الصبح  يف  دماء   -٢

الشهباء، ١٩٦٨.
زمن اهلجرات القصرية: قصص للثورة الفلسطينّية   -٣

املنترصة، دمشق، حركة فتح، ١٩٧٠.
عويدات،  منشورات  بريوت،  الطني،   -٤

.١٩٧١
وزارة  دمشق،  القاسية،  العيون  يف  الدهشة   -٥
مقّدمة  مع  قصص  جمموعة   .١٩٧٢ الثقافة، 

خللدون الشمعة.
التقرير، دمشق، اّتحاد الكّتاب العرب، ١٩٧٤.  -٦
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  احللزون،  موت   -٧

العرب، ١٩٧٨. قّصتان.
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  السوداء،  األعشاب   -٨

العرب، ١٩٨٠.
املنشأة  (ليبيا)،  طرابلس  يا،  شجرة..  يا   -٩

الشعبّية، ١٩٨١.
خان الورد، دمشق، ١٩٨٣.  -١٠

فكر  مؤّسسة  بريوت،  اهلدهد،  حكايات   -١١
لألبحاث والنرش، ١٩٨٤.

أحزان العّمة، دمشق، ١٩٨٧.  -١٢
الثقافة،  وزارة  دمشق،  لعنرتة،  حدث  ما   -١٣

.١٩٩٢

ملحامت القتل الصغرى، دمشق، دار كنعان،   -١٤
.١٩٩٣

لعبة القدر واخلطيئة، دمشق، وزارة الثقافة،   -١٥
 .١٩٩٤

عربّية،  قصص  إليها:  وما  والغربة  احلياة   -١٦
دمشق، وزارة الثقافة، ١٩٩٨.

ب) روايات:
شتاء البحر اليابس، بريوت، منشورات عويدات،   -١

١٩٦٥. مع مقّدمة لعبد السالم العجييل*.
دار  دمشق،  اجلميلة،  السّيدة  أحضان   -٢

األجيال، ١٩٦٩.
للنرش،  أبجد  دار  بريوت،  الرماد،  أحزان   -٣

.١٩٧٥
الكرمل،  مكتب  دمشق،  األليف،  احلنظل   -٤

.١٩٨٠
العرب،  الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  اخللد،  بيت   -٥

.١٩٨٢
باب اجلمر، دمشق، اّتحاد الكّتاب العرب،   -٦

.١٩٨٤
للكتب  الرّيس  رياض  لندن،  املتعة،  دار   -٧

والنرش، ١٩٩١.
زهرة الصندل، الالذقية، دار احلوار، ١٩٩١.   -٨

ط ١، ١٩٨٠.
وزارة  دمشق،  عربّية،  رواية  الفتوحات:   -٩

الثقافة، ٢٠٠١.

مل أكن يوًما بحاجة إىل اّتخاذ قرار مسبق يف كتابة يشء ما. تلد القّصة قّصة واملرسحّية 
كذلك والرواية. أِألنَّ الكتابة خترج مّني إّيل؟ هل أخاف املوت فأواجهه بحياة جديدة؟ أم 

ا ملوت يتهّددين كّل حلظة؟ ألّني وجدت حالًّ أصنع به حدًّ
التارخيي  تفكريي  يف  كبًريا  دوًرا  وقلعتها  قدمها  لعب  التي  حلب،  مدينة  يف  أعيش 
عنها  مسؤول  أّني  يوم  بعد  يوًما  وأكتشف  للمدينة،  بحّبي  متمّسك  أنا  أيًضا.  واملستقبيل 
وعن التعبري عن وجودها. وكثًريا ما أكتشف حّبي للوطن األكرب وللعامل بأرسه من خالل 

هذه املدينة/السّيدة اجلميلة.



وليد أمحد عون اهللا إخاليص ٧٧

ج) مرسحّيات:
الفّن  دار  دمشق،  بعد،  ومن  قبل  من  العامل   -١
احلديث العاملي، ١٩٦٥. مرسحّيتان قصريتان.
العرب،  الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  الرصاط،   -٢

.١٩٧٦
سبعة أصوات خشنة، دمشق، وزارة الثقافة،   -٣

١٩٧٨. مرسحّيات قصرية.
سهرة دميوقراطّية عىل اخلشبة، دمشق، اّتحاد   -٤

الكّتاب العرب، ١٩٧٩. مرسحّيتان.
طرابلس  قدمي،  شاطىء  عىل  وطن  قطعة   -٥

(ليبيا)، ١٩٨٠.
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  العصافري،  قتل  عن   -٧

العرب، ١٩٨١. مرسحّيتان.
(ليبيا)،  طرابلس  عرصّية،  مأساة  أوديب،   -٨

املنشأة العرصّية، ١٩٨١.
(ليبيا)،  طرابلس  مأساة،  احلديقة:  انشودة   -٩

املنشورات العامة، ١٩٨٤.
سلسلة  دمشق،  األرملة؟،  يقتل  من   -١٠
مرسحّيات عربّية، وزارة الثقافة، ١٩٨٦.
الثقافة،  وزارة  دمشق،  للفرجة،  مرسحيتان   -١١

.١٩٨٨
رسالة التحقيق والتحقق: ثالث مرسحيات،   -١٢

دمشق، اّتحاد الكّتاب العرب، ١٩٨٩.

د) دراسات ومقاالت:
املتعة األخرية، اعرتافات شخصّية يف األدب،   -١

دمشق، دار طالس، ١٩٨٦.

يف  ومقاالت  أبحاث  الناقصة:  املرسح  لوحة   -٢
املرسح، دمشق، وزارة الثقافة، ١٩٩٧.

عن املؤّلف:
مقاالت:

 ،املغلقة العبث  دائرة  رياض:  عصمت،   -١
املوقف األديب، عدد ٨٢ (١٩٧٨/٢)، ص ٦٢-

.٦٨
الرزوق، صالح: تطّور املجاهبة اِإلنسانّية يف   -٢
عدد  األديب،  املوقف   ،إخاليص وليد  أدب 

١٠١ (١٩٧٩/٩)، ص ٨٢-٩١.
 Journal of Arabic Literature, 1981.12,  -٣
p. 125 on his short stories.

اآلداب، أيلول/ترشين األول ١٩٨١، ص ٦٢،   -٤
عن احلنظل األليف؛ و أيًضا يف املعرفة، نيسان 
نيسان  واملعرفة،  ص ٢٠٠؛   ،٢٣٠ ١٩٨١؛ 

١٩٨٢، ص ١٧٨. 
املعرفة، شباط ١٩٨٥، ٢٧٦، ص ١٣٥، عن   -٥

بيت اخللد.

مقابالت:
احلوادث، ١٩٨٠/٤/١١، ص ٥٨-٥٩.   -١

الثقافة، كانون األول/شباط ١٩٨٦، ص ٣٠.  -٢
١٩٩٨/٣/٢٣؛  احلياة،  ١٩٩٧/٢/٧؛  النهار،   -٣
السياسة، ١٩٩٨/٤/٢١؛ البعث، ٢٠٠٢/٨/٢٩، 

ص ٨.



 ٧٨

ُسَهْيل إدريس
النوع األديب: كاتب قّصة، روائي.
والدته: ١٩٢٥ يف بريوت، لبنان.

وفاته: ٢٠٠٨.
فكّلية  والثانوّية؛  املتوّسطة  فاملقاصد  بريوت؛  االبتدائّية،  احلجر  مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
فاروق الرشعّية، بريوت؛ دخل املعهد العايل للصحافة، باريس، ١٩٤٩-١٩٥٠ وحصل منه 

عىل دبلوم. حائز عىل دكتوراه يف اآلداب من جامعة السوربون، باريس، ١٩٥٣.

ا يف بريوت، مؤّسس جمّلة اآلداب ورئيس حتريرها من ١٩٥٣  حياته يف سطور: عمل صحافيًّ
حتى اآلن. أستاذ الرتمجة والنقد األديب يف اجلامعة األمريكّية، بريوت. متزّوج وله أوالد.

السرية*:
إىل  دفًعا  دفعت  أّنني  أم  األطفال  يعيشها  كالتي  طفولة  عشت  هل  أتساءل  أّنني  احلقيقية 
مرحلة من احلياة كانت بعيدة كّل البعد عن تلك األوقات التي ميارس فيها كّل طفل ما 

هو مكتوب له من اللعب واملرح واللهو.
يف  ولكّني  احلجر  مدرسة  يف  االبتدائّية  ودرست  اِإلسالمّية  املقاصد  كّلية  يف  كنت 
الواقع ال أذكر أّن تلك الفرتة التي سبقت عمري يف العارشة متّيزت بأي ظاهرة تتمّيز هبا 
حياة األطفال رّبام ألّنني كنت جاًدا يف التحصيل وتقّدمت إىل الشهادة االبتدائّية وأنا مل 
ا. وحني بدأت أحّس باحلاجة  أبلغ العارشة وعكفت عىل الدرس ولو كان درًسا ابتدائيًّ
كتفي  وترهق  العاممة  رأيس  تثقل  شيًخا  ذكرت  كام  نفيس  وجدت  احلقيقّية  الطفولة  إىل 
وظهري اجلّبة. ومنذ ذلك التاريخ ظللت طوال مخسة أعوام يف موقعي الديني اجلديد، إىل 

أن شعرت بأّنني قد أصبحت شاًبا بل رجًال وأنا مل أبلغ الثالثة عرشة من عمري.
ا من األزياء القدمية التي اندثرت اآلن.  ا دينيًّ الواقع، أّن والدي رمحه اهللا كان يرتدي زيًّ
وكان إماًما ملسجد البسطة التحتا حيث كّنا نسكن، وأذكر أّنه قد أخذين معه أكثر من مّرة 

إىل صالة الفجر، فكنت أستمع إىل قراءة القرآن الكرمي وإىل املدائح النبوّية وإىل اآلذان...
املرحوم  املفتي  قصد  حني  كان  الشيوخ،  عامل  يف  وضعني  الذي  احلاسم  األمر  ولكن 
عبد  األستاذ  آنذاك  املقاصد  مدير  من  وطلب  اِإلسالمّية  املقاصد  كّلية  خالد  توفيق  حمّمد 
اهللا املشنوق، طلب منه أن خيتار بعًضا من التالمذة الناهبني ليلتحقوا مبا كان يسّمى كّلية 
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فاروق الرشعّية يف بريوت، وكنت بني الذين اختارهم األستاذ املشنوق. وحني فوتح أيب 
باألمر حتّمس محاًسا شديًدا وأعطى رأيه باملوافقة دون أن يستشريين. والواقع أّنه لو استشارين 
ا أن أرتدي ذلك الزي الديني  لوافقت ولو عن غري وعي كامل باألمر، ألّنه كان يغريني جدًّ
وأن أحّس بنفيس إنساًنا خمتلًفا عن أترايب، ذا شخصّية متمّيزة ورّبام كنت أطمح إىل أن اؤم 
املصّلني أيًضا وأن أخطب يف الناس يوم اجلمعة. أذن فقد أخرتت هلذا، ومل أمتنع عن القبول 
ولكّني بعد أن قضيت يف هذا السلك مخسة أعوام شعرت أّني مل أخلق له ومل خيلق يل فرتكته. 
ولكّني أعرتف اليوم بأّن الدراسة الدينّية التي تلّقيتها خالل دراستي يف الكّلية الرشعّية يف 
ا  بريوت إىل جانب ما أتيح يل من دراسة األدب واللغة كان هلام فضل عّيل وساعداين جدًّ

عىل ولوج الطريق الذي سلكته فيام بعد، طريق األدب والفكر واللغة.
بعد أن خرس أيب يف جتارته خسارات متالحقة، فاقترص عمله عىل أن يكون إمام مسجد 
البسطة فقط. وهذا ما مل يكن يوّفر للعائلة أسباب العيش الرغيد. ولكن والديت وهي من آل 
غندور كانت قد تلّقت رمحها اهللا دراسة مدنّية كادت تبلغ هبا مرحلة البكالوريا. وهذا يف ذلك 
الوقت كان يعترب نوًعا من التعّلم والثقافة التي مل تكن تتاح للكثريين، كانت حتسن الفرنسّية 
وتدفعني وحتّثني إىل إتقاهنا وكانت شديدة التعّلق بالدراسة والعمل بحيث كانت تريدين أن أميض 
فيهام إىل أبعد احلدود، وهذا ما أتاح يل أن أحصل يف الدراسة ما مل يستطع باقي إخويت حتصيله، 
باستثناء شقيقتي وجيهة زوجة الرئيس شفيق الوزان التي سافرت إىل القاهرة وأّمتت دراسة 
الرتبية فيها وقد شّجعتها عىل ذلك كثًريا. وعىل هذا فقد كان اجلّو األديب يف منزلنا ضّيًقا أو 
حمدوًدا وعائلتنا منت إىل ميدان التجارة بصلة أقوى من صالت العمل والفكر واألدب. وقد 
تلّقيت دراسة أدبّية رفيعة عىل يد أديب سوري معروف كان يدّرس األدب يف ذلك املعهد 

الديني هو الشيخ عيل الطنطاوي الذي كان يكتب مقاالت دائمة يف جمّلة الرسالة املرصّية.
كام أّن األستاذ خليل عيتاين الذي أصبح فيام بعد سفًريا للبنان يف الواليات املّتحدة ويف 
األمم املّتحدة كان له فضل كبري عّيل بتدريس اللغة الفرنسّية حني قّررت أن أتقّدم لشهادة 
البكالوريا يف هناية دراستي الدينّية واستطعت خالل أشهر أن أتدارك ما كنت قّصرت عنه 
من دراسة هذه اللغة ونجحت يف شهادة البكالوريا. وكان هذا أيًضا نقطة انطالق هامة 
ألحتّول إىل الكتابة. وأذكر أيًضا أّنني يف تلك الفرتة، بدأت أترجم عن الفرنسّية وترمجت 
رواية رائعة دّلني عليها خليل عيتاين هي رواية مولن الكبري وهي التي أرسلتها فيام بعد إىل 
املرحوم الدكتور طه حسني حني كان مرشًفا عىل منشورات دار الكاتب املرصي، فكتب يل 
يرّحب بنرش الرواية ويدرجها يف سلسلة منشورات تلك الدار. غري أّن احرتاق دار الكاتب 

املرصي فيام بعد وتوّقفها عن النرش حاال دون صدور الرواية.
املقاصد  إىل  عدت  البكالوريا  شهادة  أنجزت  أن  وبعد  دراستي  من  الثالثة  املرحلة  يف 

ودرست فيها عاًما تقّدمت يف هنايته إىل البكالوريا القسم الثاين - فرع الفلسفة.
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مؤّلفاته:
(مالحظة: صدرت كل الكتب التالية عن دار 

اآلداب، بريوت.)

أ) الروايات وقصص:
أشواق، ١٩٤٧. قصص.  -١

نريان وثلوج، ١٩٤٨. قصص.  -٢

كّلهن نساء، ١٩٤٩. قصص.  -٣
احلّي الالتيني، ١٩٥٤.  -٤

الدمع املّر، ١٩٥٦. قصص.  -٥
اخلندق الغميق، ١٩٥٨.   -٦

أصابعنا التي حترتق، ١٩٦٢.  -٧
رمحاِك يا دمشق، ١٩٦٥. قصص.  -٨

العراء، ١٩٧٤. قصص.  -٩

الفلسفة  بكالوريا  من  خرجت  لقد  الصحافة،  مدرسة  فكانت  الرابعة  املدرسة  أّما 
بأن  فأغراين  النصويل،  الدين  حميي  األستاذ  باملرحوم  التقيت  حني  الصحفي  العمل  إىل 
ويدّي  يديه  عىل  تدّربت  ّمث  أّوًال  املسوّدات  تصحيح  عىل  بريوت  جريدة  يف  أتدّرب 
الصحفّية  الكتابة  عىل  النقاش  حمّمد  والصديق  نصويل  أنيس  واملرحوم  املشنوق  األستاذ 
اخلارجّية  للسياسة  وحمّرًرا  النّواب  جملس  يف  اجلريدة  ومندوب  مصّحًحا  بالتايل  فكنت 
عىل  فبدأت  األسبوعّية  املساء  بريوت  جريدة  صدرت  األثناء  تلك  ويف  اجلريدة.  يف 
يرشف  كان  التي  األماين  جمّلة  صفحات  عىل  وكذلك  األدبّية  حّريتي  ممارسة  صفحاهتا 
أن  مّني  وطلب  فرحية  سعيد  املرحوم  يب  اّتصل  ّمث  فروخ  عمر  الدكتور  األستاذ  عليها 
اجلديد  وجمّلة  والصّياد  املساء،  وبريوت  بريوت  يف  بقيت  أّني  والواقع  الصّياد  يف  أعمل 
املدرسة  هذه  يف  بقيت  عواد*،  يوسف  توفيق  املعروف  األديب  يصدرها  كان  التي 
١٩٤٩. ورأيت أّنني مل أكن خملوًقا للصحافة  ١٩٤٢ إىل عام  الصحفّية العريضة من عام 
اليومّية. ولوال احلاجة املادّية التي كانت تعيشها عائلتي وُيطلب مّني أن أسّد جزًءا منها، 
يف  اخلطوة  تلك  اّتخذ  أن  قّررت  حني   ،١٩٤٩ عام  فعلت  ّمما  بأرسع  الصحافة  لفارقت 

اخلروج إىل مدرسة جديدة.
هي مدرسة األدب... وإّنني ذهبت إىل باريس مبنحة من وزارة الرتبية رّتبها يل املرحوم 
واصف بارودي ألدرس يف معهد الصحافة العايل يف باريس حيث بقيت عامني وحصلت 
عىل دبلوم معهد الصحافة العايل من فرنسا. ولكّنني يف تلك الفرتة التحقت بالسوربون 
األدبّية  صاليت  وعقدت  الكربى  السوربون  مكتبة  يف  العظيم  العلمي  اجلّو  ذلك  وعشت 
والثقافّية مع الشّبان العرب الذين كانوا يف تلك الفرتة يف العاصمة الفرنسّية، والذين شّكلوا 
فيام بعد نواة جليل ثقايف هام سّير دفة الفكر واألدب يف الوطن العريب كّله وقام بدوره الكبري 
عىل صفحات املجّلة التي أنشأهتا عام ١٩٥٣ بعد عوديت من باريس وحصويل عىل دكتوراه 

األدب من جامعة السوربون....

* [قطع من حوار يف جمّلة املقاصد (بريوت)، السنة ٤، عدد ٤٢ (ترشين األّول ١٩٨٥) ص ٨١-٨٧].
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قصص سهيل ادريس، جزءان، ١٩٧٧.  -١٠
دار  بريوت،  واحلّب،  األدب  ذكريات   -١١

اآلداب، ٢٠٠٢.

ب) مرسحية:
زهرة من دم، القاهرة، دار الكاتب العريب،   -١

١٩٦٩. مرسحّية يف ثالثة فصول.

ج) دراسات ومقاالت:
القّصة يف لبنان، ١٩٥٣.  -١

يف معرتك القومّية واحلّرية، ١٩٧٧. مقاالت.  -٢
مواقف وقضايا أدبّية، ١٩٧٧. مقاالت.  -٣

د) ترمجات وقواميس:
سارتر والوجودّية أللربيس، (د.ن)، ١٩٥٣.  -١

املنشورات  بريوت،  كامو،  أللبري  الطاعون   -٢
العربّية، ١٩٥٩.

املنهل (قاموس فرنيس - عريب) باالشرتاك مع   -٣
جّبور عبد النور، (د.ن)، ١٩٧٠.

وأربعة  نارين  بني  صغري  برجوازي  مذّكرات   -٤
جدران، (د.ن)، ١٩٧١.

الثلج يشتعل لرجييس دوبرية، (د.ن)، ١٩٧٨.  -٥
غارودي،  لروجيه  اعتقادك؟  يف  أكن  من   -٦

(د.ن)، ١٩٧٨.
(د.ن)،  دولوباي،  لروجيه  والتمّرد  كامو   -٧

(د.ت).

عن املؤّلف:
مقاالت:

اآلداب، آب/أيلول ١٩٧٧، ص ٢٤. مقالة عن   -١
.اخلندق الغميق كتاب

اليوبيل   :١٩٧٧ األّول  كانون  اآلداب،   -٢
حمّطات  خاصة،  انظر  اآلداب.  ملجّلة  الـ ٢٥ 
(زوجة  إدريس  مرتجي  لعيدة   حياتنا يف 
تأسيس  تاريخ  عن  ص ١٩٠-٢٢٠.  سهيل)، 

اآلداب.
القاعد، يوسف: احلياة، ٢٠٠٢/١/٣، ص ١٠.   -٣

مقال عن املؤلف.

مقابالت:
(ترشين   ،٤ سنة   ،٤٢ عدد  املقاصد،  جملة   -١

األول ١٩٨٥)، ص ٨١-٨٧. 
احلوادث، ١٩٨٧/١/٣٠، ص ٥٣-٥٤.   -٢
احلوادث، ١٩٩٧/١٠/٣، ص ٥٤-٥٦.  -٣

السفري، ١٩٩٢/٣/٢٧.  -٤
النهار، ٢٠٠١/١٢/١٢، ص ١٧.  -٥

ص ٣٧   ،٢٠٠٣/١١/١٣ الكويتّية،  السياسة   -٦
(عن ذكرياته: ذكريات األدب واحلّب).
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يوسف إدريس عيل
النوع األديب: كاتب قصص، مرسحي، روائي.
والدته: ١٩٢٧ يف البريوم (قرب دمياط)، مرص.

وفاته: ١٩٩١.
ثقافته: حائز عىل بكالوريوس يف الطّب، ١٩٤٧-١٩٥١؛ ختّصص يف الطّب النفساين.

الطّب  ممارسة  حاول  ١٩٥١-١٩٦٠؛  القاهرة،  العيني،  بالقرص  طبيب  سطور:  يف  حياته 
النفساين سنة ١٩٥٦، مفّتش صّحة، صحفي حمّرر باجلمهورّية، ١٩٦٠، كاتب بجريدة 
األهرام، ١٩٧٣ حتى الوقت احلايل [١٩٨٢]. حصل عىل كّل من وسام اجلزائر (١٩٦١) 
ووسام اجلمهورّية (١٩٦٣ و١٩٦٧) ووسام العلوم والفنون من الطبقة األوىل (١٩٨٠). سافر 
عّدة مّرات إىل جّل العامل العريب وزار (بني ١٩٥٣ و١٩٨٠) كًال من فرنسا، إنجلرتا، أمريكا 
واليابان وتايلندا وسنغافورة وبالد جنوب رشق آسيا. عضو كّل من نادي القّصة ومجعّية 

األدباء واّتحاد الكّتاب ونادي القمل الدويل. متزّوج وله ثالثة أوالد.

السرية*:
ُولد يوسف إدريس يف ١٩ مايو ١٩٢٧ وكان والده متخّصًصا يف استصالح األرايض ولذا 
كان متأّثًرا بكثرة تنّقل والده وعاش بعيًدا عن املدينة وقد أرسل ابنه البكر (يوسف) ليعيش 
مع جّدته يف القرية. وال يتذّكر يوسف إدريس من هذه السنوات إّال وحدته واستيحاشه 
وافتقاره للحّب. فقد كانت جّدته ال حتّب إظهار عواطفها. ومعظم ساكني الدار كانوا 
ا ّمما زاد إحساسه بالغربة. وافتقد أباه الذي كان حيّبه ألّنه رآه ال حيلة له أمام  يكربونه سنًّ
والدته التي كانت مثل والدهتا صلبة املراس، ال تعرف اهلوادة. وراح يبحث عن احلّب 

واحلنان باستامتة ألّن أّمه مل تشعره إّال بالقلق وعدم األمان وقّلة الثقة.
وكان يوسف إدريس بعامل من أحالم اليقظة. ففي سريه عىل قدميه املسافات الطوال 
من  إليه  حيتاج  ما  حيّقق  أن  فيه  يستطيع  عاًملا  لنفسه  خلق  منها،  وإياًبا  املدرسة  إىل  ذهاًبا 
احلّب والدفء والثراء السحري واِإلزدهار الدائم واجلاه العريق. وهكذا راح يروي لنفسه 
حكايات لطيفة يعيشها يف خياله. وخلق لنفسه قصائد صباه وهو يف العارشة. وملا كان 
ا خجوًال، ال أصدقاء له فقد وضع كّل ّمهه وطاقته يف دراسته فصار أّول صّفه. طفًال صبيًّ
وّملا نقل الوالد للقاهرة عاشت كّل األرسة مًعا وكان يوسف مراهًقا. ويف تلك السنة 
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بدأ اهتاممه باملرأة ال كجنس آخر بل كظاهرة ال يستطيع فهمها. ويف سّن الرابعة عرشة 
ا وّمتت له جتاربه اجلنسّية األوىل. ومل يدرك إّال فيام بعد  كّون عالقات بنساء أكرب منه سنًّ
أّن اجلنس ليس الوسيلة الوحيدة املمكنة لالّتصال بالنساء. وعندئٍذ رشع يبحث عن احلنان 

واألنوثة والفهم ولكّنه كان دائًما يطلب احلّب، وينشده إّال أّنه خياف أن مينحه ألحد.
سنوات  ويف  طبيًبا.  يكون  أن  أراد  فقد  يوسف  جتتذب  والعلوم  الكيمياء  كانت  وّملا 
دراسته بكّلية الطّب اشرتك يف مظاهرات كثرية ضّد املستعمرين الربيطانّيني ونظام امللك 
فاروق. ويف ١٩٥١ صار السكرتري التنفيذي للجنة الدفاع عند الطلبة، ّمث سكرتًريا للجنة 
الطلبة. وهبذه الصفة نرش جمالت ثورّية وسجن وأبعد عن الدراسة عّدة أشهر. وكان أثناء 
دراسته للطّب قد حاول كتابة قّصته القصرية األوىل، التي القت شهرة كبرية بني زمالئه.
ومنذ سنوات الدراسة اجلامعّية وهو حياول نرش كتاباته. وبدأت قصصه القصرية تظهر 
يف املرصي وروز اليوسف. ويف ١٩٥٤ ظهرت جمموعته أرخص الليايل. ويف ١٩٥٦ حاول 
ممارسة الطّب النفيس ولكّنه مل يلبث أن ختّلى عن هذا املوضوع وواصل مهنة الطّب حتى 
١٩٦٠ إىل أن انسحب منها وعّين حمّرًرا بجريدة اجلمهورّية وقام بأسفار يف العامل العريب فيام 

بني ١٩٥٦-١٩٦٠.
ويف ١٩٥٧ تزّوج يوسف إدريس. ولكن الزواج مل يستطع أن يتحّول إىل واقع بالنسبة 
له، وكره وضعه، بيد أّنه يف الوقت نفسه أدرك متّسكه بدوامه فقد كان يشعر بالظمأ إىل 
مه وضعه اجلديد من حيث هو كاتب. وكانت  احلياة العائلّية وخيشى يف الوقت نفسه أن حيطِّ
زوجته لطيفة وذكّية فأدركت خماوفه وتّرصفت عىل هذا األساس ونجحت يف تثبيت دعائم 

الزواج.
ويعرتف يوسف إدريس أّن طبيعته تدفعه إىل أعامل انفعالّية تّتسم بالتطرف، ولكن 
زواجه هو الذي يثوب به إىل حياة طبيعّية. ولذا عندما رشع يوسف إدريس يف تعاطي 
ناظريه  أمام  وأطفاله  زوجته  مثول  كان  إنتاجه،  يف  نشاطه  ويزداد  يكتب  كي  املنبهات 
وهم رموز احلياة السوية الصحيحة - كفيال يدفع يوسف إدريس إىل شفاء نفسه من هذه 

العقاقري.
ستة  استقالهلم  معارك  وحارب  اجلبال  يف  اجلزائرّيني  املناضلني  إىل  انضّم   ١٩٦١ ويف 
أشهر وأصيب بجرح وأهداه اجلزائرّيون وساًما إعراًبا عن تقديرهم جلهوده يف سبيلهم وعاد 
قصرية،  وقصًصا  قصصّية،  روايات  نرش  حيث  به  معرتًفا  ا  صحفيًّ صار  وقد  مرص،  إىل 

ومرسحّيات.
ويف ١٩٦٣ حصل عىل وسام اجلمهورّية واعرتف به ككاتب من أهّم كّتاب عرصه. 
إّال أّن النجاح والتقدير أو االعرتاف مل خيّلصه من انشغاله بالقضايا السياسّية، وظّل مثابًرا 
النارص  عبد  نظام  فيها  منتقًدا  طني  املخطِّ  ١٩٦٩ يف  ونرش  برصاحة،  رأيه  عن  التعبري  عىل 
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ومنعت املرسحّية، وإن ظّلت قصصه القصرية ومرسحّياته غري السياسّية تنرش يف القاهرة 
ويف بريوت. ويف ١٩٧٢، اختفى من الساحة العامة، عىل أثر تعليقات له علنّية ضّد الوضع 
السيايس يف عرص السادات ومل يعد للظهور إّال بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ عندما أصبح من 

كبار كّتاب جريدة األهرام.
والقيم  والفلسفات  األفكار،  بأّن  يؤمن  فهو  ولذا  تغّير  عملّية  إدريس  نظر  يف  احلياة 
جيب أن تتغّير باستمرار. وينادي يوسف أن للكتاب مهّمة يف املجتمع فهو عامل الثورة 
يف عامل دائم التغّير. ولكّنه يعمل أّن الكاتب يعيش ملء حياته وبالكامل. كي يتثّنى له أن 
ينجح فكتاباته ليست شيًئا خمّطًطا من قبل، وهو يريد أن يكون حدسًيا وأن يعيش حالة 
سيكون  كيف  سلًفا  يعرف  ال  ولكّنه  ذهنه،  يف  عامة  فكرة  لديه  إّن  الطبيعّية.  اِإلنسان 
سلوك شخصّياته وال كيف ستنتهي قّصته أو مرسحّيته. إّنه أيًضا علمًيا يف بحثه فهو يؤمن 
باملالحظة ومجع املعلومات كي يكتب بإحكام وتدقيق. ومرائه عىل الطّب التحلييل وعادته 
يف مالحظة التفصيالت، أتاحا له أن يكون كاتًبا بارًعا يف القّصة القصرية. ولكّنها عقبة 
عند الكتابة للمرسح. فمع أّن الصياغة الدقيقة للشخصّية واملوقف هلا أمهّيتها يف املرسحّية، 
إّال أّن التحليل املفّصل يلحق العذر باملرسحّية اجلّيدة. ويعتقد يوسف إدريس أّنه ليس عاًملا 
ولكن هذا ال يعني أّنه ليس قارًئا. فأثناء انشغاله بكتابة رواياته القصصّية القصرية األوىل 
كان يطالع باستفاضة يف األدب األجنبي، مكتشًفا موباسان، وتشيخوف، وادجار آالن 
بو، وجوركي وهيمنجواي، وتولستوي وشوبان وحريهام وآرثر ميللر، وأونيل وتينيس 
وليامز وغراهام غرين ودهياميل، بيد أّن كتابه الفرنيس املفّضل سانت اكزوبري كذلك اهتّم 
ببعض الكّتاب الصينّيني واليابانّيني، واهلنود والكورّيني، واِإلسبان. ويرى إدريس أّنه من 
النادر أن ينجح الكاتب الرائعة تلو األخرة ويؤمن بأّن كّل كاتب مرسحي مثاًال ال ينجح 
إال عمًال فنًيا واحًدا ويقول أن من العسري العثور عىل التأليفة املضبوطة من الشخصّيات 

واألفعال واللغة.
لقد حاول يوسف إدريس مبرسحّيته الفرافري أن حيدث ثورة يف الدراما املرصّية ولكّنه 
القى اعرتاضات كثرية. إّن إدريس يدعو إىل التعبري عن اجلوهر املرصي كام هو معّبر عنه 
يف الرتاث الشعبي. ويريد من املرسح اجلديد أن يعّبر عن الروح املرصي وأن تكون له نكهة 

مرصّية وهوّية خاصة به.
ويستخدم إدريس اللغة برباعة كبرية. اختار الدارجة لغة املرسح، وأرادها العامّية الفنية 

ألّنها القريبة إىل مقاصده الباطنة ومن متفّرجيه عىل السواء.
لقد بدأ يوسف إدريس حياته وقد وضع لنفسه هدًفا: أن خيلق القّصة املرصّية احلقيقّية 
مضموًنا وشكًال، القّصة النابعة من اجلذور القصصّية للشعب املرصي والعريب واِإلسالمي، 
وقد استطاع هذا بنجاح كبري أّدى إىل حتويل جمرى القّصة العربّية كّلية ونشوء مدارس كثرية 
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مؤّلفاته:
(مالحظة: حول الببليوغرافيا الكاملة والشاملة، 

انظر: 
Kurpershoek, P.M.: The short stories of 
Yusuf Idris, a modern Egyptian author, 
Leiden, E.J. Brill, 1981, and Ryberg, Birgitta: 
Yusuf Idris (1927-1991), Identitätskrise und
gesellschaftlicher Umbruch, Beirut, in 
Kommission bei Franz Steiner Verlag, 
Stuttgart, BTS 41, 1992, pp.195ff.)

أ) قصص:
الكتاب  سلسلة  القاهرة،  الليايل،  أرخص   -١
الذهبي، روز اليوسف، ودار النرش القومي، 

.١٩٥٤
 English translation by Wadida Wassef,  
Cairo, AUC Press, 1990.
مجهورّية فرحات، قصص ورواية قّصة حّب،   -٢
روز   الذهبي الكتاب  سلسلة  القاهرة، 
حسني.  لطه  مقّدمة  مع   .١٩٥٦ اليوسف، 
صدرت مجهورّية فرحات بعد ذلك مستقّلة، 
ّمث مع ملك القطن، القاهرة، دار النرش القومّية، 
١٩٥٧. ويف هذه املجموعة رواية: قّصة حّب 
التي ُنرشت بعدها مستقّلة يف كتاب صادر عن 

دار الكاتب املرصي بالقاهرة.
 English translation: City of love and  
 ashes, by Neil Hewison, Cairo, AUC
Press, 1999.

البطل، القاهرة، دار الفكر، ١٩٥٧.  -٣
اآلداب،  دار  بريوت،  رشف،  حادثة   -٤

والقاهرة، عامل الكتب، ١٩٥٨.

أليس كذلك؟، القاهرة، مركز كتب الرشق   -٥
حتت  بعدها  وصدرت   .١٩٥٨ األوسط، 

عنوان: قاع املدينة، عن الدار نفسها.
الكتاب  سلسلة  القاهرة،  الدنيا،  آخر   -٦

الذهبي، روز اليوسف، ١٩٦١.
املعارف،  دار  القاهرة،  األسود،  العسكري   -٧
١٩٦٢؛ وبريوت، دار الوطن العريب، ١٩٧٥ 

مع رجال وثريان والسّيدة فيينا.
الرشق  كتب  مركز  القاهرة،  املدينة،  قاع   -٨

األوسط، ١٩٦٤.
الكتاب  سلسلة  القاهرة،  آي،  اآلي  لغة   -٩

الذهبي، روز اليوسف، ١٩٦٥.
 ،اهلالل رواية  سلسلة  القاهرة،  النداهة،   -١٠
عنوان  حتت  ط ٢  ١٩٦٩؛  اهلالل،  دار 
الطليعة،  دار  بريوت،  اهلمس،  مسحوق 

.١٩٧٠
بيت من حلم، القاهرة، عامل الكتب، ١٩٧١.  -١١
German translation: Ein fleischliches Haus, 
Basel, Lenos, 2002.

القصرية،  القصص   :١ ج  الكاملة،  املؤلفات   -١٢
ثانية،  طبعة  ١٩٧١؛  الكتب،  عامل  القاهرة، 

القاهرة، دار الرشوق، ١٩٩٠-١٩٩١.
ليلة صيف، بريوت، دار العودة، (د.ت).   -١٣
والكتاب مبجمله مأخوذ من جمموعة: أليس 

كذلك؟
مكتبة  القاهرة،  الوجود،  قانون  سلطان  أنا   -١٤

غريب، ١٩٨٠.
أقتلها، القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٨٢.  -١٥

يف املرسح.  اليشء أحدثه  الوطن العريب. ونفس  كّل أرجاء  يف  تقليداهتا  يف  وجتتهد  تقّلده 
اكتشف اجلذور األصيلة للمرسح املرصي العريب وطّورها إىل الواقع املعارص يف صيغة درامّية 
سّماها (حالة التمرسح) وليس غريًبا بعد هذا أن يعتربه النّقاد عرب أو أجانب أحسن كاتب 

عريب معارص.

*[فّضل املؤّلف أن يكتب سريته الذاتية بضمري الغائب وأمالها عىل ايڤون ملعية جريس]
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األهرام،  مركز  القاهرة،  النظر،  عىل  العتب   -١٦
.١٩٨٧

ب) روايات:
 ،الفّضي الكتاب  سلسلة  القاهرة،  احلرام،   -١
مكتبة  القاهرة،  ط ٢،  ١٩٥٩؛  اهلالل،  دار 

غريب، ١٩٧٧.
English translation: The Sinners, by 
Kristin Peterson Ishaq, Boulder, L. 
Rienner, 1984.
German translation: Die Sünderin, 
by Hartmut Fähndrich, Basel, Lenos, 
1995.

 ،الكتاب الذهبي العيب، القاهرة، سلسلة  -٢
دار اهلالل، ١٩٦٢.

املرصّية  املؤّسسة  القاهرة،  وثريان،  رجال   -٣
العاّمة، ١٩٦٤.

البيضاء، بريوت، دار الطليعة، ١٩٧٠.  -٤
 .١٩٧٧ العودة،  دار  بريوت،  فيينا،  السّيدة   -٥

(انظر رقم ٧ أعاله).
نيويورك ٨٠، القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٨٠.  -٦

الروايات، بريوت، دار الرشوق، ١٩٨٧.  -٧

ج) مرسحّيات:
ملك القطن (و) مجهورّية فرحات، القاهرة،   -١

املؤّسسة القومّية،١٩٥٧. مرسحّيتان.
الكتاب  سلسلة  القاهرة،  احلرجة،  اللحظة   -٢

الفّضي، روز اليوسف، ١٩٥٨.
مع   .١٩٦٤ التحرير،  دار  القاهرة،  الفرافري،   -٣

مقّدمة عن املرسح املرصي.
جمّلة  سلسلة  القاهرة،  األرضّية،  املهزلة   -٤

.١٩٦٦ ،املرسح
 .١٩٦٩ املرسح،  جمّلة  القاهرة،  املخّططني،   -٥

مرسحّية باللهجة القاهرّية.
اجلنس الثالث، القاهرة، عامل الكتب، ١٩٧١.  -٦
نحو مرسح عريب، بريوت، دار الوطن العريب،   -٧
الكاملة  النصوص  الكتاب  ويضّم   .١٩٧٤
القطن،  ملك  فرحات،  مجهورّية  ملرسحّياته: 
األرضّية،  املهزلة  الفرافري،  احلرجة،  اللحظة 

املخططني واجلنس الثالث.
البهلوان، القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٨٣.  -٨

د) دراسات ومقاالت:
برصاحة غري مطلقة، القاهرة، سلسلة كتاب   -١

.١٩٦٨ ،اهلالل
مكتبة  القاهرة،  إدريس،  يوسف  مفّكرة   -٢

غريب، ١٩٧١.
كتاب  سلسلة  القاهرة،  قارة،  اكتشاف   -٣

.١٩٧٢ ،اهلالل
اِإلرادة، القاهرة، مكتبة غريب، ١٩٧٧.  -٤

مكتبة  القاهرة،  تسمع،  اسمع  عمد  عن   -٥
غريب، ١٩٨٠.

شاهد عرصه، القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٨٢.  -٦
مرص،  مكتبة  القاهرة،  السّتينات،   جربيت  -٧

.١٩٨٣
(ليبيا)،  طرابلس  السادات،  عن  البحث   -٨

املنشأة العامة، ١٩٨٤.
دار  القاهرة،  ناس،  يا  نتثّقف...  أن  أمهّية   -٩

املستقبل العريب، ١٩٨٥.
فقر الفكر وفكر الفقر، القاهرة، دار املستقبل   -١٠

العريب، ١٩٨٥.
خلو البال، القاهرة، دار املعارف، ١٩٨٦.  -١١

األهرام  مركز  القاهرة،  مستفّزة،  انطباعيات   -١٢
للرتمجة والنرش، ١٩٨٦.

األب الغائب، القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٨٧.  -١٣

عزف منفرد، القاهرة، دار الرشوق، ١٩٨٧.  -١٤
اِإلسالم بال ضفاف، القاهرة، اهليئة املرصّية   -١٥

العاّمة للكتاب، ١٩٨٩.
مدينة املالئكة، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -١٦

للكتاب، ١٩٨٩.
االيدز العريب، القاهرة، دار املستقبل العريب،   -١٧

.١٩٨٩
القاهرة،  فوزي،  حممود  بركان،  فوهة  عىل   -١٨

الدار املرصّية اللبنانّية، ١٩٩١. حوار.
املركز  القاهرة،  إدريس،  يوسف  ذكريات   -١٩
املرصي العريب للنرش والصحافة والتوزيع، ١٩٩١.
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هـ) خمتارات من ترمجات أعامله:
 In the eye of the beholder, ed. by Roger  -١
 Allen, Minneapolis, Bibliotheca Islamica,
1978.

 La sirène et autres nouvelles by Luc  -٢
Barbulesco, Paris, Sindbad, 1986.

 Rings of Burnished brass, by Catherine  -٣
Cobham, Cairo AUC Press, 1990.

 Three Egyptian Short Stories (bilingual)  -٤
 by Saad el-Gabalawy, Fredericton, York
Press, 1991.

 The piper dies and other stories, tr. by  -٥
 Dalya Cohen Mor, Potomac Md, Sheba
Press, 1992.

عن املؤّلف: 
 ،Kurpershoek أنظر  إدريس:  يوسف  سرية   -١

أعاله، ص ١٩-٥٦.
حافظ، صربي: العودة اىل اجلذور، ١٩٨٢.   -٢

دراسة عن كتابات يوسف إدريس.
سّتون  ادريس:  يوسف  صربي،  حافظ،   -٣
عاما من الفّن اجلميل، القاهرة، أدب ونقد، 

.١٩٨٧
 Badawi, M.M: Modern Arabic Drama  -٤
in Egypt, Cambridge, 1987, pp. 153-
164.

فوهة  عىل  ادريس،  يوسف   : حممود  فوزي،   -٥
اللبنانّية،  املرصّية  الدار  القاهرة،  الربكان، 

.١٩٩١
-١٩٢٧ ادريس  يوسف   : إعتدال  عثامن،   -٦
١٩٩١، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، 

.(Festschrift) ١٩٩١
Ryberg, Brigitta: Yusuf Idris (1917-  -٧
1991), Identitätskrise und gesellschaftli-

 cher Umbruch, BTS 41, Beirut/Stuttgart,
Steiner, 1992.

Cohen, Mar Dalya: Yusuf Idris chang-  -٨
 ing visions, Potomac, Md Sheba Press,
1992.

الرواية  يف  احلرية  مباهج  شاكر:  النابليس،   -٩

العربية: دراسات يف أعامل عبد الرمحن منيف، 
الطاهر  إدريس،  يوسف  القاعد،  يوسف 
وّطار، حنا مينه، غادة السّمان، إميل حبيبي، 
مجال الغيطاين، مؤنس الرزار، غالب خالسا، 

بريوت، املؤسسة العربية، ١٩٩٢.
 Allen, Roger: Critical perspectives on  -١٠
 Yusuf Idris, Colorado Springs, Three
Continents Press, 1994.

حمفوظ،  نجيب  وأنا:  هم  صالح:  مريس،   -١١
يوسف إدريس، يوسف السباعي، حيي حقي، 
الصغري،  مدبويل  القاهرة،  احلكيم،  توفيق 

.١٩٩٦

مراجعات كتب: 
 JAL, 1975, 6, p 78, on sex and society in  -١
City lowlands

عن اجلنس واملجتمع يف قاع املدينة.  
 ،١٩٨٤  ،JAL الرحلة،  الصغرية  القّصة  عن   -٢

١٥، ص١٣٥.
أدب ونقد، ١٩٨٥، جملد ١، ١٠، ص ١٠٩،   -٣

عن أنا سلطان قانون الوجود.
أدب ونقد، ١٩٨٧، جمّلد ١، ٣٤، ص ٤٥،   -٤

لطيفة الزيات عن الرواية، العيب.
أدب ونقد، ١٩٨٧، جمّلد ١، ٣٤، ص ٧٣،   -٥

عن املرسحّية، الفرافري.
أدب ونقد، ١٩٨٨، جمّلد ١، ٣٥، ص ٥٢،   -٦

عن الرواية العيب واحلرام.
أدب ونقد، ١٩٩١، جمّلد ١، ٦٧، ص ٢١،   -٧

عن البيضاء.
JAL, 1991, 22, part 1, p. 47, about The Point.  -٨
عن  ص ٦١،   ،٣  ،١٩٩٥ الثقايف،  البحرين   -٩

الرواية: لغة األي أي.
 ،٢١  ،١٩٩٥  ،JAL الفرافري،  روايته  عن   -١٠

.p. 57 ،part 1

فصول، ربيع ١٩٩٥، ص ٢٨٥.  -١١
أفكار، ١٩٩٥، ١٢٢، ص ٦٥.  -١٢



مقاالت: 
 JAL, 1975, 6, p. 89, on language and  -١
theme in his short stories.

الكرمل، ١٩٨١، ١، ص ٢٣٥، عن الكاتب.  -٢
الثاين/آذار  كانون   ،٢ جمّلد   ،٢ فصول،   -٣

١٩٨٢، ص ٣٥-٢٣٣، السرية الذاتية.
 JAL, 1985, p. 16, 95, on the function of  -٤
sound in the stories of Idris.

ص ٩٥.   ،٣٤  ،١ جمّلد   ١٩٨٧ ونقد،  أدب   -٥
عن الوطنّية يف أعامل يوسف إدريس من قبل 
كّتاب كثريين: مع مراسلة مع نجيب رسور 

و قائمة بكتبه، ص ١٥٢.
أدب ونقد، ١٩٨٨، جمّلد ١، ٣٦، ص ٢٨،   -٦

عن اجلنس والدين يف أعامل إدريس.
أدب ونقد، ١٩٨٨، جمّلد ٢، ٤٣، ص ٢٩،   -٧

عن املستوى اللغوي يف روايات إدريس.
أدب ونقد، ١٩٩١، جمّلد ١، ٧٠، ص ١١،   -٨

عن الكاتب كروائي.
أدب ونقد، ١٩٩١، جمّلد ٢، ٧٣، ص ١٠،   -٩

عن املؤلف.
ص ١٣،   ،٧٣  ،٢ جمّلد   ،١٩٩١ ونقد،  أدب   -١٠

عبد القادر القّط، عن روايات يوسف إدريس.
أدب ونقد، ١٩٩٢، جمّلد ٢، ٨٥، ص ٥٩،   -١١

عن الشعر السيايس ليوسف إدريس.
 ،١١٩  ،٢٠ جمّلد   ،١٩٩٥ ونقد،  أدب   -١٢

ص ٧٠، عن املؤلف.
ص ١١٧،   ،٢٠٣ جمّلد   ،٢٠٠٢ ونقد،  أدب   -١٣

عن الكاتب.
ص ١١٧،   ،٢٠٤ جمّلد   ،٢٠٠٢ ونقد،  أدب   -١٤

دراسة عن كتاباته.

مقابالت : 
احلوادث، ١٩٨٥/١/٢٥، ص ٦٤-٦٥.  -١

مقابلة  ص ٧٤-٧٧.   ،١٩٨٧/٦/٢٦ احلوادث،   -٢
يف مناسبة عيد ميالده الستني.

النعية:
 ٤ عدد   ،١٣ السنة  (الرياض)،  الكتب  عامل   -١
(١٩٩١/١٠)، ص ٦١١؛ احلوادث، ١٩٩١/٨/٩، 
ص ٤٤-  ،١٩٩١/٨/١٦ واحلوادث،  ص ٥٤، 

.٤٥
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ُأْلَفة أبو الخري عمر باشا اِإلْدِلِبي
النوع األديب: كاتبة قصص، روائّية.
والدهتا: ١٩١٢ يف دمشق، سورية.

وفاهتا: ٢٠٠٧.
ثقافتها: أهنت املرحلة الثانوّية عام ١٩٢٩، ودخلت دار املعّلامت يف دمشق.

حياهتا يف سطور: رّبة منزل، كاتبة ومل تزاول أّية مهنة أخرى، عضو كّل من مجعّية دوحة 
سورية،  يف  العرب  الكّتاب  اّتحاد  وجملس  دمشق،  أصدقاء  مجعّية  إدارة  وجملس  األدب، 
والعلوم  واآلداب  الفنون  لرعاية  األعىل  املجلس  يف  النثر  وجلنة  االّتحاد،  إدارة  وجملس 
االجتامعّية عام ١٩٦٠-١٩٦٧، وجلنة اقتناء األعامل الفكرّية والفّنية يف مؤّسسة السينام العامة 
من حوايل عام ١٩٦٨. وسافرت مّرات عديدة إىل كّل من مرص والعراق والكويت ولبنان 
وإيطاليا  وإنكلرتا  فرنسا  فزارت  وغريها  وأوروبا  االحتالل)،  (قبل  وفلسطني  واألردن 
املّتحدة  الواليات  زارت  كام  السوفيايت  واالّتحاد  وتشيكوسلوفاكيا  وبولونيا  وهنغاريا 

األمريكّية. متزّوجة وهلا ابنة وابنان.

السرية:
الداغستاين  ونجيبة  باشا  اخلري  أبو  مها  دمشقّيني  سورّيني  أبوين  من  دمشق  يف  ولدت 
وكنت البنت الوحيدة بني مخسة أخوة ذكور. عشت يف دمشق، ودرست يف مدارسها 
عىل  يشّجعونني  فكانوا  األدب  إىل  مييل  الثانوي  يف  أساتذيت  الحظ  وقد  احلكومّية، 
يف  العريب  العلمي  املجمع  عضو  البغدادي  التقي  أديب  األستاذ  سّيام  ال  الكتابة  ممارسة 
دمشق وأستاذنا يف اللغة العربّية، فكان يتنّبأ يل عقب كّل وظيفة إنشاء بأن أصبح أديبة 
يوًما ما فيام وإذا دأبت عىل املطالعة الواعية. كان لوالدي رمحه اهللا تأثًريا عّيل يف توجيهي 
وهاوي  أدب،  ذواقة  كان  إّنام  أديًبا  أيب  يكن  ومل  العريب.  والتاريخ  األدب  دراسة  نحو 
انتخبها  العرش،  املعّلقات  من  معّلقة  كّل  من  أبيات  عرشة  حفظني  أّنه  وأذكر  مطالعة. 
كان  ما  ّيف  وجد  لقد  بعد،  عمري  من  العارشة  أجتاوز  مل  وأنا  معانيها  يل  ورشح  يل، 
التي  باهلدايا  ويغريني  املطالعة،  عىل  حيّثني  راح  لذا  الذكور،  أوالده  يف  ويتمّناه  يفتقده 
تستهوي الصغريات أمثايل. وكم حيّز يف نفيس أّنه توّفي قبل أن يقرأ يل شيًئا منشوًرا يف 

واملجّالت. الصحف 
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يف عام ١٩٢٥ نشبت الثورة السورّية الكربى ضّد املستعمرين الفرنسّيني، فالتحق هبا 
أكرب أخويت، وأربعة من أبناء عمومتي استشهد منهم اثنان أخوان مها شفيق عمر باشا، 
ا يف نفيس فرحت أتابع أحداث الثورة  وعمر عمر باشا. فكان هلذه املأساة تأثًريا عميًقا جدًّ
باندفاع شديد وأنا يف بدء تفّتحي عىل احلياة ّمما أّثر أيًضا يف إذكاء شعوري الوطني والقومي، 
وقد صّورت فيام بعد كثًريا من أحداث هذه الثورة يف قصيص القصرية ويف روايتي الطويلة 

دمشق يا بسمة احلزن.
يف عام ١٩٢٩ تزّوجت من الطبيب الدكتور محدي اِإلدلبي فانقطعت عن الدراسة، 
املطالعة  عن  واألوالد  األرسة  ومشاكل  احلياة  هلو  يرصفني  ومل  أوالد،  بثالثة  رزقت  ّمث 

والدراسة.
ويف عام ١٩٣٢ أصبت مبرض أقعدين يف الفراش سنة كاملة أمضيتها يف قراءة متواصلة، 
يف تلك الفرتة بدأ يظهر مييل إىل القّصة والرواية، وأستطيع أن أقول أّنني قرأت منهام أكثر 
ما نرش يف اللغة العربّية أو ترجم إليها. وّملا أبليت من مريض دخلت النشاط االجتامعي، 
فانتسبت عىل عّدة مجعّيات خريّية وثقافّية، كام كانت تعقد يف داري ندوة يف مطلع كّل 

شهر يشرتك فيها عدد من أدباء سورية وأديباهتا وبعض أدباء البالد العربّية املجاورة.
الندوة  مجعّية  إىل  أنتمي  كنت  مصادفة.  جمّرد  فكانت  القصرية  للقّصة  كتابتي  أّما 
الثقافّية النسائّية، وذات يوم فّكر أعضاء هذه اجلمعّية يف إصدار جمّلة أدبّية نسائّية، ورأين 
فاقتسم  بإصدارها،  احلكومة  سمحت  إذا  فيام  جاهزة  لتكون  موادها  بعض  حيرضن  أن 
ومل  األخري  القرار  بعنوان  قّصة  فكتبت  العدد.  قّصة  نصيبي  من  وكان  املواد،  األعضاء 
يقدر للمجّلة أن تصدر. واّتفق يل بعد حني أن قرأت يف الصحف إعالن مسابقة للقّصة 
القصرية يف البالد العربّية كّلها، جترهيا إذاعة لندن، وكانت جرأة كبرية مّني حني أرسلت 
أوىل حماواليت يف القّصة إىل تلك املسابقة ّمما جعل أعضاء أرستنا وبعض األصدقاء ميزحون 
معي، وينّكتون عّيل، ويسألونني كّلام رأونني عن أخبار املسابقة، وما كان أشّد دهشتي 
أواسط  يف  ذلك  وكان  القصصّية  موهبتي  حينئٍذ  اكتشفت  الثالثة.  باجلائزة  فزت  حني 
األربعينات. ومنذ ذلك احلني كّلام خيلو ذهني من قّصة أستوحيها من عاداتنا وتقاليدنا 
وبيئتنا الشامّية، العتقادي أّن األدب املحّلي أكثر صدًقا وواقعّية. وقد اعتربين أكثر نّقاد 

أديب أّنني رائدة يف هذا امليدان.
إّن جتربتي احلياتّية يف املجتمع الشامي الذي كان يف عرصي هنًيا للتنازع بني الصبوة 
إىل اجلديد والوالء إىل القدمي هي املعني األّول ألديب. كام أّن مطالعايت الغزيرة رفت جتربتي 
وأعطتها لوًنا جديًدا باجتاه الفكرة اِإلنسانّية االشرتاكّية، وأذكر بوجه خاص أّنني تأّثرت 
كتبت  أّنني  وأذكر  غوركي.  تشيخوف،  دوستويفسكي  تولوستوي،  الروس  بالكّتاب 
عام ٤٧ قّصة بدافع وجداين عن ثورة فّالحني عىل إقطاعي وانتصارهم عليه، يف حني مل 
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مؤّلفاهتا:
فة يف دمشق. مالحظة: صدرت كل كتب املؤلِّ

أ) قصص وروايات:
قصص شامّية، دار اليقظة العربّية، ١٩٥٤. مع   -١

مقّدمة ملحمود تيمور*.
واِإلرشاد  الثقافة  وزارة  دمشق،  يا  وداًعا   -٢

القومي، ١٩٦٣.
ويضحك الشيطان، مكتبة أطلس، ١٩٧٠.  -٣

عّيص الدمع، اّتحاد الكّتاب العرب، ١٩٧٦.  -٤
دمشق يا بسمة احلزن، وزارة الثقافة واِإلرشاد   -٥

القومي، ١٩٨٠. رواية.
حكايات جّدي: رواية، دار طالس، ١٩٩١.  -٦
أخرى،  وقصص  اجلميلة  األشياء  وراء  ما   -٧

.١٩٩٦ دمشق، إشبيلية للدراسات، 

ب) دراسات ومقاالت:
املنوليا يف دمشق وأحاديث أخرى، مطبعة ابن   -١

زيدون، ١٩٦٤.

نكن قد فّكرنا يف سورية يف يشء إسمه اِإلصالح الزراعي بعد وقد نرشت هذه القّصة 
يف جمموعتي القصصّية قصص شامّية حتت عنوان األغا أبو الدب. كتبت ما يقارب املئة 
يف  نرش  تبّقى  وما  قصصّية  جمموعات  أربع  يف  قّصة  ومخسني  مثان  نرشت  قصرية،  قّصة 
املجّالت األدبّية. نرشت يف جمّلة الرسالة أّيام املرحوم الزيات التي كانت تصدر يف مرص، 
ويف العريب التي تصدر يف الكويت ويف اآلداب يف لبنان، ويف أكثر املجّالت التي تصدر 
يف سورية. وأذيع عدد كبري من قصيص من إذاعة لندن، ودمشق واجلزائر، واألردن، 
ولبنان، والرشق األدنى وصوت العرب وأخرج بعضها متثيالت إذاعّية، وبعضها مثل يف 
التلفزيون، ثالث قصص مّثلت يف تلفزيون دمشق، وإثنان يف تلفزيون القاهرة، وواحدة 

يف تلفزيون العراق.
كتاب  يف  الشعبي  أدبنا  عن  ودراسة  احلزن  بسمة  يا  دمشق  طويلة  رواية  كتبت 
 املنوليا يف دمشق ومجعت بعض حمارضايت يف كتاب بعنوان نظرة يف أدبنا الشعبي
وأحاديث أخرى. كام ألقيت حمارضات كثرية يف أندية دمشق األدبّية، ويف املحافظات 
لالّتحاد  اخلامس  املؤمتر  يف  سورية  مّثلت  املجاورة.  العربّية  البالد  وبعض  السورّية، 
النسائي العريب العام الذي عقد يف لبنان، يف بريوت عام ١٩٦٢ وألقيت حمارضة سورّية 
قبل  من  انتخبت   .والقضائّية والتنفيذّية  الترشيعّية  السلطات  يف  املرأة  عنواهنا  وكان 
األدباء والكّتاب السورّيني عضًوا يف جملس اّتحاد الكّتاب العرب يف سورية املؤّلف من 

عضًوا. ثالثني 
أوفدت من قبل اّتحاد الكّتاب مع الدكتور إبراهيم الكيالين واألستاذ أنطون املقديس 

إىل تشيكوسلوفاكيا لعقد اّتفاقّية ثقافّية مع اّتحاد الكّتاب التشيكّيني.
الغربّية  أملانيا  يف  واألملانّية  والفرنسّية  األزبكّية  الروسّية  اللغات  إىل  قصص  من  ترجم 

وأملانيا الدميقراطّية والنمسا، وإىل املجرّية، والربتغالّية واِإلسبانّية والرتكّية والصينّية.
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أدونيس (عيل إسرب/عيل أحمد سعيد)
النوع األديب: شاعر، ناقد.

والدته: ١٩٣٠ يف قصابني، سوريا.
ثقافته: درس يف كتاب قصابني ١٩٣٥-١٩٤٤ وعىل يد أبيه. ّمث نقل إىل ليّسي فرانسيه يف 
طرطوس ١٩٤٤-١٩٤٥؛ واملدرسة اِإلعدادّية يف طرطوس ١٩٤٥-١٩٤٧؛ والثانوّية الرسمّية 
يف الالذقّية ١٩٤٧-١٩٤٩؛ حائز ليسانس يف الفلسفة من اجلامعة السورّية يف دمشق ١٩٤٩-

١٩٥١. ودكتوراه يف األدب العريب من جامعة القّديس يوسف، ١٩٧٣.

حياته يف سطور: صحايف، معّلم، شاعر، وناقد. عضو احلزب السوري القومي االجتامعي، 
١٩٥٠-١٩٥٨. ساهم يف جمّلة شعر من تأسيسها (١٩٥٧) ومواقف (١٩٦٨). كاتب لعدد من 
اجلرائد العربّية: النهار واجلريدة، ولسان احلال والكفاح العريب واألديب، واملحّرر والنهار 
العريب والدويل. سافر إىل غالبّية البلدان العربّية وأوروبا وأمريكا الشاملّية. زوج الناقدة خالدة 

السعيد وهلام ولدان.

السرية*:
ولدت يف قرية بسيطة وصغرية، قرية فالحني إسمها قصابني يف سورية سنة ١٩٣٠. أيب 
وأّمي كانا أيًضا من عائلة فالحية، لكن أيب كان جمتهًدا يف حياته، كان يعرف اللغة العربّية 
معرفة شبه تامة ويعرف الشعر العريب معرفة جّيدة وكان أيًضا متعمًقا يف مسائل الدين والفقه 
 ،الشيخ :ولذلك تكرًميا له واعرتاًفا مبكانته ُشّيخ يعني اجتمع الشيوخ آنذاك ومنحوه لقب

فأيب ليس شيخا يف األصل وإّنام شّيخ [...]
وثروتنا كانت بسيطة بل الواقع إّننا كّنا ال منلك شيًئا حتى وال املنزل الذي كّنا نقيم 

فيه...
ويف هذا اجلّو البسيط املتواضع نشأت ومل أعرف طفولتي جيًدا فأنا ال أتذّكرها حقيقة 
ا عىل درس العربّية عىل يدي أيب  بل إّن كل ما أذكره هو إّنني وجدت نفيس فجأة منكبًّ
أّوًال وأدرس أيًضا الشعر العريب والشعر العّبايس بشكل خاص: املتنّبي والرشيف الريض 
وأبو متام. وهي أسامء أذكرها بشكل خاص ألّنني كنت أدرسها ليلًيا باستمرار، خصوًصا 
ألّن أيب كان يطلب إّيل تالوة شعر هؤالء عندما يفد عليه ضيوف. يعني أّن قراءة الشعر 
كانت تسلية القوم الليلّية. كنت متلبًسا بدور الراوي للشعر العريب. وهكذا رسخت يف 
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ذهني اللغة العربّية واللغة الشعرّية العربّية. وأذكر إّنني كنت أعرف أو أمتلك أرسار اِإلعراب 
بكل تعقيداهتا وأنا بعد فتى يف الثانية عرشة من عمري...

حيايت.  يف  مفاجأة  حدثت  وهنا  العمر.  من  عرشة  الثالثة  حّتى  الكّتاب  يف  مكثت 
نالت  سوريا  أّن  كاَن  واملفاجأة   .١٩٤٥ أو   ،١٩٤٤ العام  يف  حدث  قد  هذا  أّن  وأحسب 
استقالهلا وقّرر أّول رئيس للجمهورّية الرئيس شكري القوتيل أن يزور سوريا كلها للتعّرف 

عىل املناطق...
كانت حلظة تارخيّية. قبلني الرئيس وقال يل ماذا تريد؟ أو مباذا أقدر أن أساعدك؟ 
فقلت له أريد أن أتعّلم. فقال: سوف نعّلمك عىل حسابنا، وبعد عرشة أّيام يصلك خرب، 
استعيد  أن  أحاول  اآلن  وأنا  الناس،  حديث  كنت  وبالطبع  الضيعة،  إىل  وذهبت  وّدعته 

القصيدة من املؤّكد أّنها نرشت يف اجلرائد السورّية آنذاك [...]
كنت يف الرابعة عرشة من عمري، ومل أكن أمحل حتى الشهادة اِإلبتدائّية. املهّم ذهبت 
إىل طرطوس وقابلت رياض عبد الرزاق وقال يل سوف تدخل مدرسة الالييك وكانت 
هي أهّم مدرسة يف سوريا كلها. كانت مدرسة فرنسّية. ذهبت إىل املدرسة بالقنباز أيًضا. 
وبقيت حوايل الشهرين بالقنباز، وكنت حمط أنظار التالميذ املستهجنة، وأظّن دخلت يف 
آذار أو نيسان يعني مل أدخل يف بداية العام الدرايس وتقّدمت لنيل الشهادة اِإلبتدائّية يف آخر 
 سنكيام السنة أي بعد ٣ أشهر، وبالطبع فلقد نجحت، ّمث ويف السنة التي تلت دخلت يف
أ.٥.A ويف أثناء هذه السنة قمت بنشاط طاليب كبري، وأصبحت تقريًبا قائد احلركة 

الطالبّية يف طرطوس.
سياسية  وطنّية  ألسباب  املدرسة  هذه  لألسف  أغلقت  آخرها  يف  أو  السنة  هذه  ويف 
باعتبار أّن كل املدارس الفرنسّية قد أغلقت. ويف السنة التي تلت أحدثت مدرسة وطنّية 

.الربيفيه متوّسطة. وحاولت بدوري كقائد طاليب أن أفرض نفيس رأًسا يف
كانت املواد أدبّية، املهّم قال يل املدير هذا ال يصّح، فقلت له بل يصّح. وأنا كان 
بوسعي تعطيل الدراسة. ولعّل هذا كان من األشياء العنيفة اجلميلة التي أفادتني يف حيايت. 
ونجحت بتفّوق... املهّم أمضيت ثالث سنوات لدراسة مرحلتني: اِإلبتدائّية واملتوّسطة إىل 
الربيفيه. وبعد هذا كان هناك نظام يقول بأّن من ينجح بالربيفيه بتفّوق حيّق له أن يطلب 
منحة ويتعّلم عىل حساب الدولة كدولة. فاغتنمت هذه الفرصة وكتبت رسالة إىل رئيس 
اجلمهورّية أشكره فيها عىل ما قّدمه يل وقلت له أرجو أن تساعدين لالنتقال ِإلكامل دراستي 

عىل نفقة الدولة كي خيّولني القانون وأكون تلميًذا ككل التالميذ املتفّوقني...
عرفت فيام بعد أّن املخّصصات كانت تنفق من خمّصصات رئاسة اجلمهورّية. وهكذا 
فعًال انتقلت للدراسة عىل حساب الدولة. وهكذا فلقد انتقلت إىل الالذقّية عام ١٩٤٧. طبًعا 

...الالييك عندي ذكريات عن مدرسة
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بسبب  آنذاك  السلطة  يف  املسؤولني  مع  كثرية  صداقات  أقمت  أّنني  إىل  باِإلضافة 
قياديت للحركة الطالبّية ألّن املرحلة آنذاك كانت مرحلة تيّقظ وطني ومتلمل عام من أجل 

االستقالل احلقيقي [...]
جًدا  كبرية  وأنفة  بتكّبر  أشعر  كنت  بالعكس  اِإلطالق.  عىل  غضاضة  بأي  أشعر  مل 
وأذكر أّنني لبثت مدة ٣ أشهر قبل أن أحصل عىل بدلة مدنّية وكنت أمتّنى لو مل تأتني تلك 
البدلة؛ ألّنها كانت فضفاضة، واسعة عّيل كثًريا. وأظن أّنها كانت لنائب معّين أرسلها 
يل، كانت رديئة جًدا وأنا إنقلبت شخًصا آخر فيها... كنت أمتّنى لو أّنني لو ألبسها [...]

آكل  اآلن  حتى  جيعلني  ما  هذا  ولعّل  استغربه.  ما  هذا  نقص،  بأي  إطالًقا  أشعر  مل 
وألبس وأفعل أي يشء.. استطيع أن أعيش كفقري وكأمري أيًضا، ال أشعر بأّية عضاضة إذا 

ما نقصني يشء ما. فهذا أمر.. صّدقني.. ال قيمة له عندي أبًدا.
ونشأت بيني وبني معظم الطالب صداقة متينة جًدا ودخلت رأًسا اجلو السيايس واجلو 
احلزيب. املسؤول عن الشيوعّيني هو حمام اآلن وكان من عائلة بشور، يف ذلك احلني مل تكن 
ا. يف تلك الفرتة مل اقرأ أي  األفكار موجودة بل كان األمر ال يعدو كونه نشاًطا سياسيًّ
كتاب حزيب أو ماركيس... اجلو كان جو رصاع سيايس مع الفرنسّيني أو مع بقاياهم... 
املصادفة  لوال  لكن  الشيوعي...  احلزب  كان  وبينها  انتامءات  هناك  كانت  اجلو  هذا  ويف 

لكنت دخلت احلزب الشيوعي آنذاك. واملصادفة كانت كام ييل:
كان  املدرسة.  من  مطرودين  لطالب  وأّرسة  أمتعة  فوجدنا  استيقظنا  صباح  ذات 
يف  حامية  هلم  كانت  الذين  الفرنسّيني  ضّد  تظاهروا  وقد  القومي  احلزب  من  الطالب 
طرطوس. فقّررنا أنا وآخرون من رفاقي االنخراط يف احلزب السوري القومي االجتامعي. 
سعادة  أنطون  يقول  ماذا  نعرف  أن  ودون  فكرة  أّية  ندرس  أن  دون  فقط  السبب  هلذا 
ملوقفهم  طردوا  قد  رفاقنا  بأّن  علمنا  أّننا  مبجّرد  بل  اِإلطالق،  عىل  شيًئا  نعرف  أن  دون 
من الفرنسيني فإننا قررنا أن نكون معهم، وهكذا دخلت احلزب يف سوريا ودخل معي 

أشخاص آخرون.
كنت، أكتب الشعر باستمرار.

ا. ولكن ما يؤملني هو أّنني مل استطع احلصول  ا يف جممله وكان عموديًّ كان شعًرا سياسيًّ
ولو عىل نص واحد من أعامل ذلك الزمان [...](١)

يف سورية إستمريت يف احلزب القومي وكنت وقتها يف مركز املسؤولّية، فاشتهرت 
مرحلة  كانت  سنتني..  مّدة  فيها  عشت  التي  الالذقّية  مدينة  يف  خصوًصا  جيًدا  وعرفت 
الالذقّية غنّية جًدا اكتسبت يف أثنائها لقب: أدونيس، وبرز إسمي يف األوساط األدبّية، 
وبدأت أنرش يف جمّلة للشعر إسمها القيثارة.. وهي يف املناسبة أّول جمّلة خاصة بالشعر تصدر 

يف سورية. وكانت الثانية بعد جمّلة مجاعة أبولو.. وكانت جّيدة ومتمّيزة...
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أّول قصيدة نرشت يل كانت يف جمّلة القيثارة. وهي كام أسلفت جمّلة خاصة بالشعر. ّمما 
يعني أّن املرشفني عليها كانوا رأوا يف قصيديت ما يؤّهلها ألن تكون إىل جانب قصائد أخرى 

لشعراء، يعّدوهنم من املهمني، كان ذلك عام ١٩٤٨ [...]
يف دمشق بدأ اسمي يربز من خالل احلزب... أصبحت تقريًبا شاعر احلزب املكّرس... 
وهنا أوّد أن أقول أّنني عشت يف احلزب عيشة بعيدة عن التنظيم واملتابعة اِإلدارّية... كنت 

مدلًال فعًال..
تسّجلت يف اجلامعة السورّية، وكالعادة مل هيّمني الدرس. فأنا مثًال حّصلت اِإلجازة 

اجلامعّية يف سنتني [...]
فمل تكن لدّي رغبة يف الدراسة األكادميّية. من هنا اخرتت دراسة الفلسفة ومل أخرت 
دراسة األدب لشعور بأّنني أكثر إملاًما من كل األساتذة الذين سيعّلمونني اللغة العربّية.. 

واستطراًدا أدهبا...
عرضت قصائدي عىل صحيفة يومّية، كانت تصدر يف ذلك الوقت، واسمها عىل ما 
أظّن اِإلرشاد لكن القّيمني عليها مل ينرشوا يل. كّررت األمر فحصدت اخليبة إّياها.. بعد 

ذلك، جلأت إىل طريقة أخرى.
أرسلت إليهم قصائدي بالربيد موقعة باسم مستعار هو: أدونيس فنرشوا يل، تشجعت 
األوىل، مع إشارة بحروف  وزودهتم بقصيدة جديدة، فنرشت هذه املّرة عىل الصفحة 
دهشتهم  كانت  وكم   .مكاتبنا إىل  التفّضل  أدونيس  األستاذ  من  نرجو  تقول:  صغرية 
صاعقة عندما عرفوا أّنني أنا أدونيس - عيل أمحد سعيد الذي رفضوا أن ينرشوا له من قبل. 
عرفوا بقّصة جلوئي للتنكر، وضحكوا بندم وتراجع ورّبام أعادوا االعتبار القيمي لقصائدي 

املعروضة عليهم سابًقا [...]
مجاعة جمّلة القيثارة، ومنهم بشكل خاص مفيد عرنوق (وهو شخص واسع الثقافة، 
ا، كان حيّبني كثًريا ويوّجهني ويقّوم كل ما أكتبه من شعر)،  ولغته الفرنسّية جّيدة جدًّ
وهاشم عبد العزيز أرناؤوط وعيسى سالمة الذي أّول من عّرفني إىل الشعر الفرنيس، وكان 

يزّودين بالكتب الشعرّية، كتب بودلري خصوًصا.
وجعلوها  قصائدي  نرشوا  كبرية..  برعاية  وأحاطوين  الشعر  موهبة  ّيف  ملسوا  هؤالء 
موضع تقومي ومناقشة ونقد إلخ.. وألّول مّرة، مع هؤالء املثّقفني أحسست بأّنني رصت 
موضوًعا ما.. قضّية ما.. فكل ما أكتبه يناقش ويتداول وحياط مبوقع رعاية وتشجيع [...]
يعني خالل سنتني صار إسمي المًعا وبعد عام ١٩٥٠، رصت أبعث بقصائدي إىل 
سعيد تقي الدين. ولدّي منه رسائل تقوميّية حوهلا. وسعيد تقي الدين هو أّول من نرش يل 

يف جمّلة اآلداب. ما بني ١٩٥١ أو ١٩٥٢ [...](٢)
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مؤّلفاته:
اهلاشمّية،  املطبعة  دمشق،  األرض،  قالت   -١

.١٩٥٤
قصائد أوىل، بريوت، منشورات جمّلة شعر،   -٢

.١٩٥٧
أوراق يف الّريح، بريوت، دار جمّلة شعر، ١٩٥٨.  -٣
جمّلة  دار  بريوت،  الدمشقي،  مهيار  أغاين   -٤

شعر، ١٩٦١.
النهار  أقاليم  يف  واهلجرة  التحّوالت  كتاب   -٥

والليل، بريوت، املكتبة العرصّية، ١٩٦٥.
اآلداب،  دار  بريوت،  واملرايا،  املرسح   -٦

.١٩٦٨
وقت بني الرماد والورد، بريوت، منشورات   -٧

مواقف، ١٩٧٠.
اآلثار الشعرّية الكاملة، جملدان، بريوت، دار   -٨

العودة، ١٩٧١.
العودة،  دار  بريوت،  اجلمع،  بصيغة  مفرد   -٩

١٩٧٥. قصيدة طويلة.

بدأت أكتب خواطر ثقافّية أسبوعّية، يف أواخر اخلمسينات يف جريدة النهار اليومّية. 
وكانت ترتّكز يف األساس، عىل توضيح مشكالت الشعر العريب احلديث وتفنيدها.. وهي 

إمجاًال املشكالت التي كّنا نثريها يف جمّلة شعر.
بعد ذلك، كتبت خواطر مشاهبة يف جريدة اجلريدة. أعقبها كتابة مقاالت افتتاحّية 
ثقافّية يف جريدة لسان احلال. ّمث انتقلت إىل العمل مع املرحوم رياض طه يف الكفاح العريب، 

وكنت أكتب خواطر ثقافّية أسبوعّية، إضافة إىل إرشايف املبارش عىل القسم الثقايف فيها.
يف بداية السبعينات كتبت يف املحرر ومل استمر مطوًال فيها... وبعدها جاءت مسامهايت 
يف القسم الثقايف جلريدة السفري. أّما آخر كتابة يل يف جمال الصحافة الثقافّية، فقد كان يف 

جملة النهار العريب والدويل...
املستوى  عىل  وحتى  احلضاري.  اِإلنساين،  املستوى  عىل  يوًما  أيأس  مل  أّنني  احلقيقة، 
الشخيص باملعنى الدقيق املتكامل. ألّن من جوهر الشعر أّنه ال ييأس. اليأس جوهرًيا ال 

شعري.
املجتمع  يف  أّن  أعتقد  وأنا  يوم.  بعد  يوًما  تزداد  كشاهد،  مسؤولّيتي  يعني  هذا  إًذا، 
العريب، طاقات تغيريّية، عىل مجيع املستويات، فردّية كانت أم مجاعّية... وهي وال شك، 
نادرة واستثنائّية وذات فعالّية منقذة إذا أحسن التعاطي وإّياها. إّال أّن املؤّسسات السياسّية، 
يف  وليست  الطاقات،  هذه  األسف  مع  تفهم  ال  كعرب  عندنا   الثقافّيةو واالجتامعّية 
مستواها الفكري. واحلضاري.. وهلذا، فإّن عميل النقدي يرتّكز يف الدرجة األوىل عىل هذه 

املؤّسسات يف خمتلف مستوياهتا واجتاهاهتا(٣).

* [مقتطفات من: (١) حوار يف جملة املقاصد، السنة ٤، رقم ٤٤ (١٩٨٥/١١)، ص ٨٢-٨٤؛

(٢) من نفس املجلة، السنة ٥، رقم ٤٦/٤٥ (١٩٨٦/٢)، ص ٨٢-٨٩؛

(٣) من حوار يف جملة الكفاح العريب، ١٩٨٤/١/٣٠، ص ٥٨-٥٩].
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املطابقات  تليها  اخلمس،  القصائد  كتاب   -١٠
واألوائل، بريوت دار العودة، ١٩٨٠.

 ،(٨٥ حزيران   ،٨٢ (حزيران  احلصار  كتاب   -١١
بريوت، دار اآلداب، ١٩٨٥.

شهوة تتقدم يف خرائط املادة، املغرب، الدار   -١٢
البيضاء، دار الطوبقال للنرش، ١٩٨٧.

بريوت،  هنائية،  صياغة  واألوائل:  املطبقات   -١٣
دار اآلداب، ١٩٨٨. شعر.

بريوت،  الواضحة،  الغامضة  باألشياء  احتفاء   -١٤
دار اآلداب، ١٩٨٨.

شمس ثانية، فرنسة، دار مركور، (د.ت).  -١٥
French translation: Soleils seconds, 
by Jacques Berque, Paris, Mercure de 
France, 1994.

الطوبقال،  دار  البيضاء،  الدار  ثانية،  ابجدية   -١٦
.١٩٩٤

كتاب املدن، (د.ن)، (د.ت).  -١٧
Livre des villes, Adonis, Original Silk 
Screen, prints and drawings by Ziyad 
Dalloul, translated from the Arabic by 
Ann Wade Minkowski and Jacques 
Berque, Paris, La Teinturerie, Galerie/
Editions UNESCO 1999.

الساقي،  دار  بريوت،  اآلن،  املكان  أمس   -١٨
.١٩٩٨

دار  بريوت،  الريح،  ألعامل  فهرس   -١٩
النهار،١٩٩٨.

صنعاء،  املهد،  ما:  عرق  اليمن  تراب  يف  يل   -٢٠
اهليئة العاّمة للكتاب، ٢٠٠١.

دار  بريوت،  األزرق،  احلوت  موسيقى   -٢١
اآلداب، ٢٠٠٢.

الساقي،  دار  بريوت،  االعمى،  أهيا  تنبأ   -٢٢
.٢٠٠٣

دار  بريوت،  البحر،  آلخر  اجلسد،  أول   -٢٣
الساقي، ٢٠٠٣.

قالت األرض، دار اجلديد، ٢٠٠٥.  -٢٤
  ،١١١ صفحة  اآلداب،  الدمية،  الوجود   -٢٥

٢٠٠٦. قصيدة.

دار  بريوت،  إمرأة،  جسد  يف  يتمزق  تاريخ   -٢٦
الساقي، ٢٠٠٧.

دار  بريوت،  النجوم،  كتب  يبيع  وّراق   -٢٧
الساقي، ٢٠٠٨.

ب) دراسات وخمتارات:
الفكر  منشورات  بريوت،  بسرتناك،  قصائد   -١

احلّر، ١٩٥٨.
بريوت،  اخلال*،  يوسف  شعر  من  خمتارات   -٢

.١٩٦٣
ديوان الشعر العريب: اختاره وقدم له أدونيس،   -٣
ثالثة أجزاء، بريوت، املكتبة العرصّية، ١٩٦٤-

١٩٦٨؛ دمشق، دار املدى، ١٩٩٦.
دار  بريوت،  السّياب*،  شاكر  لبدر  قصائد   -٤

اآلداب، ١٩٦٧؛ ط ٢، ٢٠٠٥.
 .١٩٧٢ العودة،  دار  بريوت،  الشعر،  رمز   -٥

دراسة.
وزارة  الكويت،  شحادة،  جورج  مرسح   -٦
اِإلعالم. يف ثالثة أجزاء: (١) حكايا فسكو، 
بريسبان،  مهاجر   (٢) ١٩٧٢؛  السيدبوبال، 
وشهرة  السفر   (٣) ١٩٧٣؛  والبنفسج، 

األمثال، ١٩٧٥.
واِإلبداع  األتباع  يف  بحث  واملتحّول:  الثابت   -٧
األصول،   (١) أجزاء:  ثالثة  العرب،  عند 
تأصيل   (٢) ١٩٧٤؛  العودة،  دار  بريوت، 
احلداثة،  صدمة   (٣) ١٩٧٨؛  األصول، 

١٩٧٩. دراسة.
بريس،  جون  لسان  الكاملة  الشعرّية  األعامل   -٨
دمشق، وزارة الثقافة. اجلزء األّول: منارات، 
أخرى،  وقصائد  الثاين:املنفى  اجلزء  ١٩٧٦؛ 

.١٩٧٨
العدوان،  الشقيقان  أو  طّيبة  مأساة  فيدر،   -٩

الكويت، وزارة اِإلعالم، ١٩٧٩.
ثقافة  أجل  من  بيانات  القرن،  لنهايات  فاحتة   -١٠
عربّية جديدة، بريوت، دار العودة، ١٩٨٠. 

بيانات وحماورات.
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العودة،  دار  بريوت،  العريب،  للشعر  مقّدمة   -١١
١٩٨١؛ ط ٢ ، بريوت، دار الفكر، ١٩٨٦. 

دراسة.
French translation: Introduction à la 
poétique arabe, by Bassam Tahhan, Paris, 
Sindibad, 1985.
English translation: An introduction to 
Arab poetics translated by Catherine 
Cobham, London, Saqi Books, 1990, 
Austin, University of Texas Press, 1990, 
London 2002.

(د.ت)،  بريوت  الكواكبي،  النهضة:  ديوان   -١٢
أدونيس  اختارها  قصائد  للماليني.  العمل  دار 

وخالدة سعيد.
اختار  الوهاب:  عبد  بن  حممد  اِإلمام  الشيخ   -١٣
النصوص املعارصة، وقّدم هلا أدونيس وخالدة 

سعيد، بريوت، دار العمل للماليني، ١٩٨٣.
حممد رشيد رىض: اختار النصوص و قدم هلا   -١٤
العمل  دار  بريوت،  سعيد،  خالدة  و  ادونيس 

للماليني، ١٩٨٣.
و  النصوص  اختار  الزهاوي:  صدقي  مجيل   -١٥
قدم هلا ادونيس و خالدة سعيد، بريوت دار 

العمل للماليني، ١٩٨٣.
سياسة الشعر، دراسات يف الشعرّية املعارصة،   -١٦

بريوت، دار اآلداب، ١٩٨٥.
الشعرية العربية، حمارضات ألقيت يف الكوليج   -١٧
دو فرانس، بريوت، دار اآلداب، ١٩٨٥؛ ط 

٣ ، دار اآلداب، ٢٠٠٦.
 Yves) بنفا  الف  الكاملة  الشعرية  االعامل   -١٨

Bonnefoy) دمشق، وزارة الثقافة، ١٩٨٦.

كالم البدايات، بريوت، دار اآلداب، ١٩٨٨.  -١٩
دار  لندن/بريوت،  ريالّية،  والسُّ الصوفية   -٢٠

الساقي، ١٩٩٢. دراسة.
اآلداب،  دار  بريوت،  والكالم،  النظام   -٢١

١٩٩٣. مقاالت.

دار  بريوت،  الكتابة،  وآفاق  القرآين  النّص   -٢٢
اآلداب، ١٩٩٣.

ثقافّية،  شعرّية  سرية  الوقت،  أّيها  أنت  ها   -٢٣
بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٣. مذّكرات.

الكتاب ١، بريوت، دار الساقي، ١٩٩٥.  -٢٤

الكتاب ٢، بريوت، دار الساقي، ١٩٩٨.  -٢٥

الكتاب ٣، بريوت، دار الساقي، ٢٠٠٢.  -٢٦
كتاب التحوالت، أوفيد، أبو ظبي، املجمع   -٢٧

الثقايف، ٢٠٠٢.
زمن الشعر، بريوت، دار الساقي، ٢٠٠٥.  -٢٨

ج) ترمجات لشعره وأفكاره:
 The blood of Adonis, transpositions  -١
 of selected poems of Adonis, by
 Samuel Hazo, Pittsburgh, University of
Pittsburgh Press, 1971.

 Transformations of the lover, translated  -٢
 by Samuel Hazo, Athens, Ohio: Ohio
University Press, 1983.

 The pages of day and night, selection  -٣
 of Adonis poems, translated by Samuel
 Hazo, Evanston III, Marlboro Press,
2000.

عن املؤّلف:
مقابالت:

ص ٥٨-  ،١/٣٠-١٩٨٤/٢/٥ العريب،  الكفاح   -١
٦١ و٢٣-١٩٨٤/٤/٢٩، ص ٥٠-٥١. 

مقابلة:
ص ٨٢-٨٤   ،١٩٨٥ الثاين  ترشين  املقاصد،   -٢

وشباط ١٩٨٦، ص ٨٢-٨٩. 
حوار مع أدونيس: الطفولة، الشعر، املنفى،   -٣
والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  بريوت، 

.٢٠٠٠



 ١٠٠

َأْلِبري سعيد َأِديب
النوع األديب: شعر.

والدته: ١٩٠٨ يف Mineral del Oro، املكسيك.
وفاته: ١٩٨٥.

ثقافته: تلقى علومه يف مدرسة الفرير، اِإلسكندرّية، مرص، ١٩١٣-١٩٢٠؛ ومدرسة القّديس 
يوسف املارونّية، القاهرة، ١٩٢٠-١٩٢٤؛ وجامعة القاهرة، قسم التجارة، ١٩٢٤-١٩٢٦؛ 

ّمث دخل كلية احلقوق ملّدة سنة (١٩٢٧).

اللجنة  يف  مؤسًسا  وعضًوا  ولبنان.  والسودان  مرص  يف  صحافًيا  كان  سطور:  يف  حياته 
اِإلدارّية لراديو الرشق (١٩٣٨). وعضًوا مؤسًسا يف الكتلة الوطنّية التحريرّية (عبد احلميد 
كرامي). مؤّسس جمّلة األديب ورئيس حتريرها (١٩٤٢-١٩٨٣). باِإلضافة إىل إقامته يف مرص 

والسودان. سافر إىل العراق وسورية. متزّوج وله ابنتني.

السرية*:
ولدت يف مينرال ديل أورو، املكسيك، يف أّول ّمتوز من العام ١٩٠٨. والدي سعيد أديب 
كان قد هاجر إىل هناك بتشجيع من صهره إسكندر اخلوري الذي سبقه إىل هناك تاجًرا 
كبًريا يف املكسيك، وأصبح فيام بعد رئيس جملس اِإلدارة يف جبل لبنان. ووالدي بدوره 
ترك منصب مّدعي عام عموم املتن ليعمل عند صهره يف املكسيك ّمث ميتهن التجارة. ويبقى 

هناك حتى وفاته. ويل إىل اآلن ثالثة إخوة يف املكسيك.
جئت إىل مرص بصحبة والديت وكان عمري مخس سنوات، فقد أرسلني أيب ألقيم عند 
جّدي بطرس أديب رئيس بلدية دير القمر آنذاك (أصل عائلتنا هو آل نعمة ضو) والغاية من 

إرسايل اتقان اللغة العربية يف مدارس الوطن.
صادف أّني مرضت يف اِإلسكندرّية التي كانت حمّطة تبديل للبواخر، وقد أرسل أيب 
خرب يقول فيه ألّمي أن تبقى يف اِإلسكندرّية فبقينا، ويظهر أّن أيب شعر بقدوم احلرب العاملّية 
األوىل. دخلت إىل مدرسة الفرير يف اِإلسكندرّية، وكان أيب يرسل إلينا املال الكايف، ّمث بعد 
انقطاع املراسالت معه كان املال يأتينا من أخوايل يف الواليات املّتحدة األمريكّية، وهم من 
آل غامن من بكاسني (عّم والديت هو أبو سمرا غامن البكاسيني) وبقينا يف اِإلسكندرّية حتى 

أوائل العام ١٩١٨.
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بعدها جئت ووالديت إىل القاهرة حيث تابعت دراستي يف الفرير حتى أهنيت دراستي 
فيها. نظمت شعًرا بالفرنسّية وكانت حماواليت تدّل عىل موهبة. كنت ضعيًفا يف العربّية 
كانت  وهي  القاهرة،  يف  املارونّية  يوسف  القّديس  مدرسة  بإدخايل  أّمي  البعض  فنصح 
وأبرز  رزق  بولس  املونسنيور  كان  املدرسة  رئيس  العربّية،  اللغة  لتعّلم  موصوفة  مدرسة 

املعّلمني اخلوري منصور العقيقي من مزرعة كفرذبيان واخلوري الياس.
بقيت يف املدرسة املارونّية حتى العام ١٩٢٤. يف ذلك العام حاولت كتابة الشعر بالعربّية. 
هذا  ابني  يا  ذلك  بعد  يل  وقال  إنشاء،  موضوع  كتابة  مّنا  طلب  الياس  اخلوري  أّن  أذكر 
األسلوب فرنجي والشعر العريب الذي تريد كتابته له أوزان وقواعد. األوزان العربّية تدخل يف 
رأيس. أريد أن أكتب ضياء ولكن مع الوزن أحياًنا ال أستطيع كتابتها، ال يعود هناك إمكانّية 
لتعبريك الشخيص؛ تدخل حتت حكم األوزان، وهي تتّرصف بك. وكتبت الشعر الطلق، 
كتبت مقطوعة عنواهنا أذكريني وأرسلتها ل السياسة األسبوعّية أهّم جمّلة يف مرص عام ١٩٢٦.

بعدما نرشت القصيدة تشّجعت وكتبت غريها فنرشت يف جمّلة االخاء لصاحبها قبعني 
وهو فلسطيني مقيم يف مرص ومتمّكن من اللغة الروسّية، وقد كتبت كثًريا يف هذه املجّلة.
دخلت اجلامعة ألتعّلم التجارة، فرتكت بعد عامني، ّمث التحقت مبدرسة احلقوق ملّدة 
ا مع أمحد حافظ رمضان.  سنة واحدة. كنت مشاغًبا، أكثر من وفدي، كنت وطنيًّ
وقد طردت من مدرسة احلقوق بسبب قياديت أحد االرضابات، وعقب ذلك مل أعد أستطيع 

متابعة دراسة احلقوق فقد صدر قانون حيرص دراستها بحملة البكالوريا يف قسمها الثاين.
عملت كمراسل خاص للجريدة التجارّية املرصّية، إىل جانب كتابتي يف جمّلة الرقيب 
لصاحبها جورج طّنوس الذي كان أديًبا وشاعًرا ومؤثًرا يف املرسح املرصي، وقد كان يف 
الوقت نفسه رئيًسا لتحرير كوكب الرشق وهي لسان حال حزب الوفد وصاحبها أمحد 

حافظ رمضان، وكانت جريدة يومّية فعملت فيها كاتًبا للصفحة األدبّية.
عملت أيًضا يف جمّلة الروايات املصّورة كان رئيس حتريرها سليم خوري. كنت أترجم 
روايات عن الفرنسّية، وأحياًنا أشاهد أفالًما وأكتب أحداثها (الشهامة اليابانّية عن أحد 
األفالم) كان صاحب هذه املجّلة يدفع مكافأة النرش بحسب عدد كلامت النّص... كام 
عملت كذلك مع حسني شفيق املرصي يف صحيفتيه البغبغان و املسامر وهو من أصل تركي 
ولغته عربّية عرباء. أّما املازين فقد أصدر عرشة أعداد من جمّلته األسبوع فعملت فيها هلذه 
الفرتة الوجيزة. وأذكر أيًضا أّن أّول قّصة ترمجتها نرشهتا جمّلة املرأة اجلديدة كام نرشت يف 

جمّلة النيل.
مل تكن أّمي تعمل، ومل تتزّوج غري أيب. كّنا نعيش خبزنا كفاف يومنا... سكّنا يف 
القاهرة، وأذكر أّني عملت أيًضا سكرتًريا عاًما لرشكة السياحات الرشقّية. وأصحاهبا هم 

اسكندر يارد وجان سياج والدكتور سامل (قريب جربان تويني).
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ويف العام ١٩٢٧ كنت يف مرص يف شبه ضائقة مادّية وكان الوفد خارج احلكم. وكان يل 
صديقان من مدرسة املوارنة مها إدمون بحاح وناصيف الرّيس قد سافرا إىل السودان فعزمت 

عىل السفر إىل هناك كي أنتهي من هم الرزق.
أخربت جورج طّنوس وأمحد حافظ رمضان واللواء الشاعر حممد فاضل باشا بعزمي 
عىل السفر فتكّلموا مع مجاعة يف الوفد عىل أن أكون مراسلهم الّرسي يف السودان، ففي 
تلك املرحلة كان املرصيون ال يستطيعون دخول السودان، وأنا لبناين، أخذت بذلك شهادة 

من املطران خانة.
كان السفر إىل السودان شاًقا: ١٨ ساعة بالسكة احلديد إىل أسوان مث أكثر من ليلتني 
باملركب مث ٢٠ ساعة بالسكة احلديد... بعت بعض أغرايض واصطحبت أّمي.. وصلنا إىل 

السودان.
وقّدمت امتحاًنا لدخول دائرة املالّية فنجحت وعّينت حماسًبا يف الدائرة يف اخلرطوم.

نرشت إىل جانب عميل يف جمّلة حضارة السودان ومن آن آلخر أرسل أخباًرا ملرص.
يف  للعمل  مرص  إىل  الذهاب  فقّررت  أشهر،  ثالثة  ملّدة  إجازة  يل  كان   ١٩٣٠ عام 
الصحافة، حيث كانت احلكومة يف يد الوفديني. وعندما وصلت إىل األقرص، سمعت بائع 
الصحف يرصخ: استقالة الوزارة يا جدع وأّلف الوزارة اجلديدة إسامعيل باشا صدقي، 
اليد احلديدّية واملعادي للحريات ففهمت أّن اِإلقامة يف مرص صارت مستحيلة، وكان 
معي يف القطار رجل اسمه رشيد مطر وهو من ضهور الشوير، فنصحني باملجيء إىل لبنان 
إىل  وصعدنا  لبنان  إىل  طريقنا  وأنا  آّمي  فأكملنا  أيب،  وطن  إىل  والتعّرف  اِإلجازة،  لقضاء 

ضهور الشوير...
وقّررت أن أبقى...

اكتشفت يف لبنان هذا اجلامل، كّلام التفت جتد لوحة أمامك، وكانت ضهور الشوير 
رائعة، فقّررت أن أبقى...

الصلح،  الدين  وتقي  الصلح  كاظم  يصدرها  كان  التي  النداء  جريدة  إىل  ذهبت 
وكان مديرها عادل الصلح، وهي جريدة وطنّية، وكنت أنا معروًفا بصفتي الوفدّية، 
زكي  وأمحد  مرّوة  وكامل  عّواد*  يوسف  توفيق  آنذاك  فيها  يعمل  وكان  يب،  فاحتفوا 

األفيوين...
كام عملت يف العاصفة مع كرم ملحم كرم، ونرشت فيها الكثري، وعملت معه يف ألف 

ليلة وليلة حيث قمت برتمجة قّصة عن اللغة الفرنسّية...
عام ١٩٣١ حصلت عىل رخصة ِإلصدار جريدة البدائع، وأعلن عنها بشارة اخلوري 
(األخطل الصغري) يف جريدته، ّمث ما لبث أن أقنعني بالعدول عن إصدارها، عىل أن تكون 

كملحق يف جريدة األخطل الصغري الربق.
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كام عملت يف املعرض مليشال زكور، وكنت قد راسلتها خالل إقامتي يف السودان وكان 
يعمل فيها أيًضا عصبة العرشة املؤّلفة من ميشال أيب شهال والياس أبو شبكة وفؤاد حبيش 
وخليل تقي الدين، وقد هامجت عصبة العرشة أمحد شوقي واألخطل الصغري، وأّرض هذا 

اهلجوم األخطل الصغري ألّنه كان يرعى الياس أبو شبكة ورئيف خوري، ويصحح هلام.
يف املعرض عملت مع رّسام هو رأفت بحريي، وكان صديًقا يل ونفكر بإصدار جمّلة، 
حاولنا حماولة أوىل مع األخطل الصغري يف الربق، يشرتك يف التحرير، ألبري أديب. وأصدرنا 
فيها عدًدا خاًصا، عن جربان خليل جربان، ّمث تركنا الربق وعملنا يف الشعب لصاحبها 

الشاعر أمني نخلة*...
وبعد عميل يف مكتب الدعاية ضّد النازّية والفاشّية، قّررت إصدار املجّلة، فطلبت 
أّول  يف  األديب  جمّلة  من  األّول  العدد  صدر  وقد  إعطائها،  يف  تأّخروا  لكّنهم  رخصة، 
كانون الثاين عام ١٩٣٢، صّمم غالفه، الذي بقي إىل اليوم الفّنان رأفت بحريي، وهو 
أديب،  ألبري  فكانوا:  األّول  العدد  كّتاب  أّما  املجّلة.  إصدار  عىل  كثًريا  شّجعني  الذي 
زخريا،  خليل  الياس  شهال،  أيب  ميشال  نّجار،  فريد  التويني،  جربان  فاخوري،  عمر 
أمني الغريب، منري النصويل، كرم ملحم كرم، صالح األسري، الياس أبو شبكة، فلك 

طرزي، واسكندر الشلفون، ميشال طراد*، رضوان الشهال، جربائيل جّبور.
تشّكلت يف أواخر عام ١٩٤٣، أرسة حترير جمّلة األديب التي اّتخذت لنفسها منهًجا 
نقوال  زخريا،  خليل  الياس  الشيخ  العالييل،  اهللا  عبد  الشيخ  أعضائها:  وكان  سياسًيا، 
فّياض، نور الدين بيهم، حمّمد عيل احلومامي، صالح األسري وأنا. وكّنا نصدر بيانات 
 ،١٩٤٥  ،١٩٤٤ السنوات  هذه  ففي  احلكومة.  راحة  أقلقنا  وقد  األديب،  أرسة  باسم 
١٩٤٦، كانت األديب ملتقى الزعامء السياسّيني، فيأيت إىل املكتب عبد احلميد كرامي، 
التحّرر  كتلة  وأنشأنا  الصلح،  سامي  األسعد،  أمحد  شمعون،  كميل  جنبالط،  كامل 
الوطني التي كان يرئسها عبد املجيد كرامي ونائبه الفرد نقاش، وكنت أنا أميًنا للّرس، 

وهذه الكتلة سامهت يف املعارضة ضّد الشيخ بشارة اخلوري.
املالئكة،  نازك  األديب،  جمّلة  يف  كله  نشأ  العراقي،  الشعر  وخاصة  احلديث،  الشعر 
عبد الوهاب البيايت*، بلند احليدري*، صفاء احليدري، والسّياب*، الذي مل ينرش كثًريا 
يف األديب، وغريهم. ومّرة أرسل يل أحد كبار الشعراء العراقّيني املعارصين جمموعة من 
القصائد للنرش. بينها قصيدة واحدة من الشعر احلّر، وكتب يل أّنه ينهج يف هذه القصيدة 
عىل منوايل. فنرشت القصيدة احلّرة، وأمهلت الشعر العمودي، وبعد مّدة كتب هذا الشاعر 
إّيل بأّنه الحظ إمهايل للقصائد العمودّية، وإّنه قّرر أن يكتب الشعر احلّر، وأرسل إّيل العديد 
من قصائده اجلديدة. كام نشأت القّصة العراقّية يف األديب، عبد امللك نوري وغائب طمعة 

فرمان* وشاكر خصباك* وفؤاد التكريل*.
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مؤّلفاته:
ملن؟ القاهرة، دار املعارف، ١٩٥٢. شعر.  -١

عن املؤّلف:
مقاالت:

الثقافة، دمشق، يونيو ١٩٧٨، ص ١٩.  -١
والسفري،  ص ٩؛   ،١٩٨٥/٩/٢٧ النهار،   -٢
و١٩٨٥/٩/٢٨،  ص ١٠-١١   ،١٩٨٥/٩/٢٧

احلوادث،  ومرياثه؛  الشاعر  نعي  ص ١٠. 
١٩٨٦/١٠/٢٤، ص ٧٦-٧٧. مقالة يف مناسبة 

الذكرى األوىل لوفاة الشاعر.

مقابالت:
 .١٩٨١ الربيع   ،٢ رقم  (بريوت)  الكرمل   -١

مقابلة. سريته الذاتّية.
النهار الدويل، ١٩٨٣/٤/٢٥، ص ٥٩-٦٠.   -٢
النهار الدويل، ١٩٨٥/٢/١١، ص ٥٦-٥٧.   -٣

بدأنا نطبع من األديب ألفّي نسخة، واآلن نطبع ألفني ومخسامئة نسخة، وأنا بعد أربعني 
عاًما، انتقلت من املكتب إىل البيت، ألّن حالة األديب املادّية ساءت، يف البداية كان مكتبنا 
يف العازارية يف وسط البلد، ّمث انتقلنا إىل باب إدريس بعد هدم املكتب، ّمث إىل البيت، اآلن 

البيت عىل خطوط التامس، وكام ترى، أصدرها وحدي عىل الرغم من كل الصعوبات.
أنا أعترب األديب مسجًال للحركة الثقافّية والفكرّية يف العامل العريب، فأنرش مجيع األنواع، 

الشعر العمودي والشعر احلّر، لكن الرشط الوحيد هو اجلودة.
رشًفا  وهدى  ندى  البنتّي  أترك  شيًئا،  أملك  ال  أنا  الكفاح الطويل،  هذا  بعد  واآلن 

حقيقًيا، وهو إّنني كنت رجًال رشيًفا...
املوت، ال أخاف من املوت، أخاف من العذاب، املوت هو التحّرر من كل يشء.

أنا مؤمن باُهللا، مررت خالل شبايب بفرتة كفر، لكّني مؤمن، ال أمارس الطقوس 
وإمياين هو مع اُهللا، واُهللا دائًما معي. يف امللامت أشعر بأّن اهللا مل يتخّل عّني.

* [قطع من جمّلة الكرمل (نيقوسية) رقم ٢ (ربيع ١٩٨١)، ص ١٩٩-٢١٥].
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نارص الدين اَألَسد
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٢٣ يف العقبة (األردن).
اآلداب،  يف  واملاجستري  ١٩٤٧؛  القاهرة،  العربّية،  اللغة  آداب  يف  الليسانس  حائز  ثقافته: 

القاهرة، ١٩٥١؛ والدكتوراه يف اآلداب بتقدير ممتاز، القاهرة، ١٩٥٥.

حياته يف سطور: عمل يف مناصب ثقافّية يف األمانة العامة جلامعة الدول العربّية يف القاهرة، 
١٩٥٤-١٩٥٩؛ عميد كلّية اآلداب والرتبية يف اجلامعة الليبّية يف بنغازي، ١٩٥٩-١٩٦١؛ عمل 
عىل تأسيس اجلامعة األردنّية يف عّمان وعّلم فيها اللغة العربّية وآداهبا؛ عميد كلّية اآلداب ّمث 
رئيس اجلامعة، ١٩٦٢-١٩٦٨؛ وكيل اِإلدارة الثقافّية يف جامعة الدول العربّية ّمث املدير املساعد 
القاهرة، ١٩٦٨- والعلوم،  والثقافة  للرتمجة  العربّية  املنطقة  يف  الثقافّية  الشؤون  عىل  املرشف 
١٩٧٧؛ سفري اململكة األردنّية اهلاشمّية لدى اململكة العربّية السعودّية، ١٩٧٧-١٩٧٨؛ رئيس 
املجمع  رئيس  ١٩٧٨-١٩٨٠؛  فيها،  العريب  األدب  وأستاذ  الثانية)  (للمّرة  األردنّية  اجلامعة 
امللكي لبحوث احلضارة اِإلسالمّية (مؤسسة آل البيت)، من العام ١٩٨٠ حتى اآلن؛ وزير 

التعليم العايل يف األردن من تاريخ ١٩٨٥/٤/٤، نال جائزة نجيب حمفوظ عام ٢٠١١.

الرتبية  ووسام  ١٩٦٦؛  األوىل،  الدرجة  من  األردين،  االستقالل  وسام  حائز  األوسمة: 
للرتبية  العربّية  من املنّظمة  ١٩٧٦؛ والوسام الذهبي  املمتاز من اململكة األردنّية اهلاشمّية، 

والثقافة والعلوم، ١٩٧٧؛ ووسام الكوكب األردين من الطبقة األوىل، ١٩٨٤.

اجلوائز: نال جائزة الدكتور طه حسني* ألّول اخلّرجيني يف قسم اللغة العربّية يف جامعة فؤاد 
١٩٧٧؛  اليوبيل الفّضي التكرميّية يف اآلداب من األردن،  األّول عام ١٩٤٧؛ وشهادة 

وجائزة امللك فيصل العاملّية لألدب العريب لعام ١٤٠٢هـ -١٩٨٢م.

عضوّية املجامع واملجالس العلمّية: عضو جممع اللغة العربّية يف القاهرة؛ عضو جممع اللغة 
العربّية األردين؛ عضو مراسل يف جممع اللغة العربّية يف دمشق؛ عضو مراسل يف املجمع 
العلمي اهلندي. عليكره؛ عضو مؤازر يف املجمع العلمي العراقي؛ عضو جملس إدارة هيئة 
جلنة  عضو  العربّية؛  املخطوطات  ملعهد  اِإلستشاري  املجلس  عضو  الفلسطينّية؛  املوسوعة 
التخطيط الشامل للثقافة العربّية (املنّظمة العربّية للرتمجة والثقافة والعلوم)؛ عضو مؤّسس 
للجمعّية العاملّية لصيانة الرتاث الفلسطيني ورعايته وعضو جلنتها التنفيذّية - باريس؛ عضو 

املجلس العلمي للمؤّسسة الوطنّية للرتمجة والتحقيق والدراسات (بيت احلكمة)  - تونس.

[نقصت السرية]



نارص الدين اَألَسد  ١٠٦

مؤّلفاته:
أ) دراسات ومقاالت: 

التارخيّية،  وقيمتها  اجلاهيل  الشعر  مصادر   -١
أطروحة   .١٩٥٦ املعارف،  دار  القاهرة، 

الدكتوراه من جامعة القاهرة، ١٩٥٥.
فلسطني  يف  احلديثة  األدبّية  االجتاهات   -٢
العربّية  الدراسات  معهد  القاهرة،  واألردن، 

العالية، ١٩٥٧. دراسة نقدّية.
القيان والغناء يف العرص اجلاهيل، بريوت، دار   -٣

صادر ودار بريوت، ١٩٦٠.
فلسطني  يف  احلديث  الشعر  يف  حمارضات   -٤
العربّية  الدراسات  معهد  القاهرة،  واألردن، 

العالية، ١٩٦١.
يف  احلديثة  العربّية  القّصة  رائد  بيدس،  خليل   -٥
العربّية  الدراسات  معهد  القاهرة،  فلسطني، 

العالية، ١٩٦٣.
حمّمد روحي اخلالدي، رائد البحث التارخيي   -٦
يف فلسطني، القاهرة، معهد الدراسات العربّية 

العالية، ١٩٧٠.
العلامء  من  للمجموعة  وتارخيّية  أدبّية  فصول   -٧

واألدباء، بريوت، دار اجليل، ١٩٩٣.
تصّورات إسالمّية يف التعليم اجلامعي والبحث   -٨
جمدالوي،  روائي  مكتبة  عّمان،  العلمي، 

.١٩٩٦
نحن واآلخر، رصاع وحوار، املؤّسسة العربّية   -٩

للدراسات والنرش، ١٩٩٧.
ومصطلحات  مفاهيم  والعرص،  نحن   -١٠
إسالمّية، بريوت، املؤّسسة العربّية للدراسات 

والنرش، ١٩٩٨.
يف  دراسة  وتطّوره،  اجلاهيل  الشعر  نشأة   -١١
املنهج، حماولة أوىل، بريوت، املؤّسسة العربّية 

الفارس،  دار  عّمان؛  والنرش،  للدراسات 
.١٩٩٩

طوقان،  وفدوى  إبراهيم  فلسطني  شاعرا   -١٢
املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ٢٠٠٦.

ب) حتقيقات:
البن  أخرى،  رسائل  ومخس  السرية  جوامع   -١
حزم (حتقيق باالشرتاك مع إحسان عباس*)، 

القاهرة، دار املعارف، ١٩٥٥.
تاريخ نجد حلسني بن غنام (حترير وحتقيق)،   -٢
دار  ط ٢،   ،١٩٦١ املدين،  مطبعة  القاهرة، 

الرشوق، ١٩٨٥.
القاهرة،  ط ١،  اخلطيم،  بن  قيس  ديوان   -٣
بريوت،  ط ٢،  ١٩٦٢؛  العروبة،  دار  مكتبة 

دار صادر، ١٩٦٧.
ديوان شعر احلادرة، يف جمّلة معهد املخطوطات   -٤
بجامعة الدول العربّية، ج ١٥ سنة ١٩٦٩؛ مث 

نرش مستقًال: بريوت، دار صادر، ١٩٧٣.
مصحف الرشوق املفّسر امليّسر، حترير وحتقيق   -٥
جيبي األندليس لتفسري  ملخترص ابن صامدح التَّ
الرشوق،  دار  القاهرة،  الطربي،  اِإلمام 

.١٩٧٧

ج) ترمجات:
يقظة العرب جلورج أنطونيوس (عن اِإلنجليزّية   -١
باالشرتاك مع إحسان عّباس)، بريوت، دار 

العمل للماليني، ١٩٦٢.

عن املؤلف:
يف  واألدب  الفكر  أعالم  حمّمد:  سفة،  أبو   -١
 ،١٩٨٣ األقىص،  مطبعة  عّمان،  األردن، 

ص ٥٨-٦٢.



١٠٧ 

إسماعيل فهد إسماعيل
النوع األديب: كاتب قصص، روائي، ناقد أديب.

والدته: ١٩٤٠ بالبرصة، العراق.
وزارة  يف  موّظف  ناقد.  كاتب،   .١٩٤٠ عام  العراق  البرصة،  يف  ولد  سطور:  يف  حياته 
الرتبية، الكويت، أصله عراقي. حصل عىل بكالوريوس أدب ونقد من املعهد العايل للفنون 

املرسحية - دولة الكويت.
عمل يف جمال التدريس وإدارة الوسائل التعليمية، وأدار رشكة لإلنتاج الفني.

كاتب وروائي متفرغ منذ عام ١٩٨٥.

اجلوائز التي ناهلا: ١. جائزة الدولة التشجيعية يف جمال الرواية، عام ١٩٨٩.
٢. جائزة الدولة التشجيعية يف جمال الدراسات النقدية، عام ٢٠٠٢.

السرية:
يعد الروائي اسامعيل فهد اسامعيل املؤسس احلقيقي لفن الرواية يف الكويت، لكونه ميثل 
الفهد  إسامعيل  قدم  فلقد  الرواية.  فن  سامء  يف  املحسوبة  العربية  الروائية  العالمات  إحدى 
روايته األوىل كانت السامء زرقاء عام ١٩٧٠، ويف حينها قال عنه األديب العريب املعروف 

األستاذ الشاعر صالح عبدالصبور يف تقدميه للرواية:
كانت الرواية مفاجأة كبرية يل، فهذه الرواية جديدة كام أتصور. رواية القرن العرشين. 
قادمة من أقىص املرشق العريب، حيث ال تقاليد لفن الرواية، وحيث ما زالت احلياة حتتفظ 
للشعر بأكرب مكان. ومل يكن رس دهشتي هو ذلك فحسب، بل لعل ذلك مل يدهشني إال 
بعد أن أدهشتني الرواية ذاهتا ببنائها الفني املعارص املحكم، ومبقدار اللوعة واحلب والعنف 
والقسوة والفكر املتغلغل كله يف ثناياها<، إن إسامعيل فهد إسامعيل يعد مبنزلة العمود األهم 
للفن الروائي والقصيص يف الكويت خصوصا. ورعايته لعدد كبري من كتاب القصة القصرية 
الكويتية  الساحة  عىل  الفتا  حضورا  ميثالن  باتا  إبداعية  أدبية  ملواهب  واحتضانه  والرواية، 

والعربية. السرية الذاتية



إسامعيل فهد إسامعيل  ١٠٨

مؤّلفاته:
(مالحظة: صدرت كل الكتب التالية عن دار 

العودة، بريوت، إّال إذا نّص عىل غري ذلك.)

أ) روايات وقصص:
البقعة الداكنة، ١٩٦٥.قصص قصرية.  -١

مقّدمة  مع   .١٩٧٠ زرقاء،  السامء  كانت   -٢
لصالح عبد الصبور.

املستنقعات الضوئّية، ١٩٧١.  -٣
احلبل، ١٩٧٢.  -٤

الضفاف األخرى، ١٩٧٣.  -٥
ملّف احلادثة ٦٧، ١٩٧٤.  -٦

قصص   .١٩٧٤ واملشرتكة،  واللغة  األقفاص   -٧
قصرية.

الشياح، بريوت، دار اآلداب، ١٩٧٦.  -٨
خطوة يف احلمل، ١٩٨٠.  -٩

الطيور واألصدقاء، ١٩٨٠.  -١٠
  :٢ ج  البدايات؛   :١ ج  شامًال،  جيري  النيل   -١١

النواطري، ١٩٨١-١٩٨٢.
النيل، الطعم والرائحة، ١٩٨٨. رواية.  -١٢
إحداثيات زمن العزلة - رواية سباعية:   -١٣

الشمس يف برج احلوت، رواية (١٩٩٦).  •
احلياة وجه آخر، رواية (١٩٩٦).  •

قيد األشياء، رواية (١٩٩٦).  •
دوائر االستحالة، رواية (١٩٩٦).  •
ذاكرة احلضور، رواية (١٩٩٦).  •

األبابيليون، رواية (١٩٩٦).  •
العصف، رواية (١٩٩٦).

حيدث أمس، رواية (١٩٩٧).   -١٤
الكائن الظل، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٩٩.  -١٥

والنرش،  الثقافة  دار  دمشق،  نائية،  سامء   -١٦
.٢٠٠٠

بعيدا... اىل هنا، دمشق، دار املدى، ٢٠٠١.  -١٧

ب) دراسات ومقاالت:
الفعل الدرامي والنقيض يف أوديب سوفوكليس،    -١

.١٩٨٠
نقدّية،   قراءة  الكويت،  يف  العربّية  القّصة   -٢

.١٩٨٠
الكلمة، الفعل يف مرسح سعد اهللا وّنوس*،   -٣
بريوت، دار اآلداب، ١٩٨١. دراسة ومقابلة 

مع وّنوس.
عيل السبتي - شاعر يف اهلواء الطلق، ٢٠٠٢.  -٤

ج) مرسحيات:
النّص، ١٩٨٠. مرسحّية.  -١

عن املؤّلف:
 Allen, Roger: The Arabic Novel: an  -١
 historical and critical introduction,
 Syracuse (NY), Syracuse University
Press, 1982, pp.144-56.

 Allen, Roger: Modern Arabic Literature,  -٢
NY, 1987, pp. 160-164.

جابر، عمر: البنية والداللة يف روايات إسامعيل   -٣
العربية  املؤسسة  بريوت،  إسامعيل،  فهد 

للدراسات والنرش، ٢٠٠٢.

مقاالت: 
احلوادث، ١٩٧٩/٥/٢٥، ص ٧٠.  -١

اآلداب، حزيران ١٩٨٠، ص ٥٤، عن روايته   -٢
.الشياح

مقابالت:
الكفاح العريب، ١٩٩٢/٦/٨، ص ٤٨-٤٩.  -١

السياسة، ١٩٩٨/١١/٥، ص ١.  -٢



١٠٩ 

ِصْدقي إسماعيل
النوع األديب: كاتب قصيص، روائي.

والدته: ١٩٢٤ يف إنطاكية، سورية.
وفاته: ١٩٧٣

محاة  يف  والثانوّية  اِإلسكندرّية،  مدارس  يف  واِإلعدادّية  االبتدائّية  املرحلتني  أنجز  ثقافته: 
وحلب ودمشق؛ وختّرج من دار املعّلمني حامًال الدبلوم؛ ّمث التحق بجامعة دمشق وختّرج 

منها حامًال ليسانس يف الفلسفة، ١٩٥٢.

املجلس  رئيس  دمشق.  املعّلمني،  دار  يف  ّمث  الثانوّية،  يف  مدّرس  سطور:  يف  حياته 
األعىل للفنون والعلوم االجتامعّية (١٩٦٨-١٩٧٠). رئيس اّتحاد الكّتاب العرب، دمشق 
(١٩٧٠-١٩٧٢). من مؤّسيس حزب البعث العريب االشرتاكي. رئيس حترير جمّلة املوقف 

األديب.

السرية*:
ُولد يف مدينة أنطاكية يف ١٩٢٤/٥/٢٦ يف أرسة دينّية تعمل بالتجارة وختّرج يف اجلامعة - قسم 
الفلسفة والرتبية عام ١٩٥٢ واستمّر يدرس يف الثانوي ودور املعّلمني واجلامعة حتى ١٩٦٧، 

ّمث عّين أميًنا عاًما للمجلس األعىل للفنون واآلداب والعلوم االجتامعّية.
ورئيًسا  للرئيس  نائًبا  ّمث   ،١٩٧٠ عام  سورية  يف  العرب  الكّتاب  الّتحاد  رئيًسا  كان 

لتحرير جمّلة االّتحاد، املوقف األديب حتى وفاته.
زكي  تالمذة  من  وكان  يافع،  وهو  إنطاكية  يف   القومي العمل  عصبة  إىل  انتسب 
األرسوزي وأحد املقّربني إليه. خاض املعارك ألجل عروبة اللواء، وأصيب يف إحدى هذه 

املعارك عام ١٩٣٥.
كان أحد الذين أسهموا يف تأسيس حزب البعث العريب االشرتاكي ومن أبرز كّتابه 

العقائدّيني.
األستاذ  عن  سورية  يف  املعارص  األدب  فنون  كتابه  يف  الدقاق  عمر  الدكتور  حتّدث 
القالئل  من  ويعّد  النظر  وأصالة  التفكري  وعمق  الثقافة  بفن  اّتسم  بقوله:  إسامعيل  صدقي 
الذين اجتمعت لدهيم الثقافة العربّية األصيلة والثقافة الغربّية الوافدة. فقد كتب حول األدب 
اجلاهيل كام أّلف حول رامبو وفان غوغ... وبرغم نزوعه إىل الفلسفة يف أكثر ما يكتب فأّن 



ِصْدقي إسامعيل  ١١٠

مؤّلفاته:
أ) دراسات:

رامبو، قّصة شاعر متّرشد، دمشق، منشورات   -١
الرواد، ١٩٥٢.

حمّمد عىل القابيس، دمشق، الدار العربّية للنرش،   -٢
وبريوت،  التونسّية،  النقابات  مؤّسس   ،١٩٥٥

دار الطليعة، ١٩٦٣. ترمجة حياة القابس.
العرب وجتربة املأساة، بريوت، دار الطليعة،   -٣

.١٩٦٣

ب) قصص وروايات:
الُعصاة، بريوت، دار الطليعة، ١٩٦٤. رواية.  -١
العرب،  الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  والفقر،  اُهللا   -٢

١٩٧٠. قصص طويلة.

املؤّلفات الكاملة، ٦ جمّلدات، دمشق، مطابع   -٣
دراسّية  مقّدمات   .١٩٧٧-١٩٨٣ باء،  ألف 

ألنطوان مقديس حتوي املنشور واملخطوط.
وكان  مّرة  ألّول  ُتطبع  الكلب،  جريدة   -٤
ُيصدرها ناظمها بخط يده، دمشق، مطابع 

اِإلدارة السياسّية، ١٩٨٣.

عن املؤّلف:
مقاالت:

السمراين، ماجد: صدقي إسامعيل والبحث   -١
 ٤ عدد  (بغداد)،  عربّية  آفاق   ،الينابيع عن 

(كانون األّول ١٩٧٥)، ص ١٣٤-١٣٩.
السفري، ١٩٩٨/٣/١٣.  -٢

األدب يستهويه. فكتب عدًدا من املرسحّيات القصرية مثل سقوط احلجرة الثالثة وعامد 
يبحث عن أبيه واألحذية.

* [نقًال عن املوسوعة املوجزة حلسان بدر الدين الكاتب، املجّلد الرابع، اجلزء الثالث عرش، دمشق، 
١٩٧٩، ص ١٢٤].
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عز الدين إسماعيل عبد الغني
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٢٩ يف القاهرة، مرص.
وفاته: ٢٠٠٧.

الثانوية،  القّبة  مدرسة  ١٩٣٩-١٩٤٢؛  القاهرة،  اِإلبتدائّية،  القّبة  حدائق  مدرسة  ثقافته: 
القاهرة، ١٩٤٢-١٩٤٧؛ جامعة القاهرة مع ليسانس اآلداب، ١٩٥١؛ جامعة عني شمس، 

القاهرة مع ماجستري اآلداب، ١٩٥٤ ودكتوراه اآلداب من اجلامعة نفسها، ١٩٥٩.

حياته يف سطور: درس يف جامعة عني شمس وجامعات: برلني احلّرة وأّم درمان اِإلسالمّية 
الثقايف  املركز  مدير  السعودّية.  يف  والرياض  املغرب  يف  اخلامس  وحمّمد  العربّية  وبريوت 
العريب يف بون يف أملانيا الغربّية، ١٩٦٤-١٩٦٥؛ وكيل كلّية اآلداب يف جامعة عني شمس، 
١٩٧٣-١٩٧٧. عضو كّل من: اجلمعّية األدبّية املرصية واّتحاد الكّتاب يف مرص واجلمعّية 
الدولّية لدراسة القصص الشعبي واجلمعّية التارخيّية بالقاهرة. أقام يف السودان ١٩٦٦-١٩٦٩؛ 
ويف لبنان ١٩٧٤-١٩٧٥؛ ويف املغرب ١٩٧٥-١٩٧٦؛ والسعودّية ١٩٧٦-١٩٧٧؛ والكويت 
١٩٨١. وأقام يف املانيا الغربية ١٩٥٩-١٩٦١؛ وزار كًال من انجلرتا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا 

والسويد واليونان واهلند وفرنسا. متزّوج وله ابن.

السرية:
استمتعت بكّل ما يتمتع به طفل من هلو وعبث، وأميل ما أكون إىل اِإلستمتاع بحياة 
الطفولة خارج املنزل. بدأت دراستي بالكّتاب يف سن الثالثة بالقاهرة حتى سن السابعة. 
تلّقي  وتابعت  واملدارس  الكتاب  عن  انقطعت  ّمث  القرآن.  ربع  من  يقرب  ما  وحفظت 
يف  اِإلبتدائّية  املدرسة  دخلت  ّمث  العارشة.  سن  حتى  باملنزل  منتظم  غري  بشكل  الدروس 
منطقة حدائق القّبة يف السنة التالية مبارشة وكان من املفيد يل فرتة اِإلنقطاع والدراسة 
املنزلية إذ مّكنتني من أن أكون أّول الفرقة منذ السنة األوىل وأصبح هذا التزاًما يفيدين 
بعد ذلك حتى حصلت عىل ليسانس اآلداب من كلّية آداب القاهرة فكنت كذلك أّول 

الدفعة يف قسم اللغة العربّية.
بدأت ميويل األدبّية منذ وقت مبكر ألّني أدركت وأنا تلميذ باملدرسة اِإلبتدائّية أّن 
استعدادي للغة العربّية وأدهبا كبري وكنت أجد يف القراءة والكتابة متعة حقيقّية. وعندما 
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انتقلت للمدرسة الثانوّية وجدت بيئة أكثر مالءمة لتلبية هذا االستعداد. فقد كانت هناك 
مجعيات أدبّية ومجعّية خطابة ومجعّية صحافة لذلك اشرتكت فيها واستمتعت إىل ما كان 
زمالئي من الطلبة الذين سبقوين يف فصول أعىل وشيًئا فشيًئا أدركت أّن الشعر هو اجلانب 
عندما  فعلًيا  اهتامًما  أصبحت  حتى  اهلواية  هذه  استمّرت  وقد  يستهويني  الذي  اِإلبداعي 
انتقلت إىل اجلامعة وأصبحت الدراسة املوضوعّية هلذا الفن رضورة تفرضها الدراسة. لكنني 
يف الوقت نفسه أميل إىل الرسم وفن التصوير بصفة عامة. وقطعت يف هذا املجال شوًطا 
ولكنني انتقلت بعد ذلك من جمال املامرسة إىل جمال الدراسة أيًضا حتى أدركت أّن فلسفة 
الفن وفلسفة األدب تتداخالن يف كثري من اجلوانب وتغذي إّيامها األخرى وقد انعكس 
هذا بوضوح منذ البداية عندما كنت، وأنا طالب يف كلية اآلداب، أكتب عرًضا أسبوعًيا يف 
جملة الثقافة يف السنوات من ١٩٤٩-١٩٥١ يف املعارض الفنية التي تعرض يف القاهرة للفنانني 
التشكيليني. ويف زمن متقدم وصفت خالصة ملجموعة أفكاري وخربايت وحتصييل يف هذا 

املجال يف كتايب الفن واِإلنسان.
من  األخريتني  السنتني  يف  ولكنني  والرافعي  بشوقي  مغرًما  املدرسة،  يف  وأنا  كنت، 
املدرسة حتّولت عن الرافعي إىل طه حسني والعقاد وتوثقت الصلة بيني وبني اللقاء األسبوعي 
للعقاد مع مريديه منذ ذلك الوقت حتى عام ١٩٥٦. وحني أفرغت دراستي للامجستري بعنوان 
ولكن  مقدمته  العقاد  هلا  يكتب  أن  املفروض  من  كان   العريب النقد  يف  اجلاملية  األسس 
الظروف مل تسمح بذلك فكتب يف يومياته بجريدة األخبار، فيام أذكر، تعقيًبا جيًدا عىل 

هذا الكتاب. وكان قليًال ما يثني عىل كتاب ألحد املؤلفني بخاصة الشباب منهم.
فور ختّرجي من كلية اآلداب ١٩٥١ عملت معيًدا بكلية اآلداب بجامعة عني شمس 
رسالة  ّمث  إليها  أرشت  التي  املاجستري  رسالة  أجزت  ومنها   .١٩٥١ أكتوبر  يف  ذلك  وكان 
الدكتوراه وكانت عن قضايا اِإلنسان يف املرسح املعارص. ولكنني كنت إىل جانب العمل 
والدراسة األكادميية الرصف أنرش املقاالت النقدية يف املجالت األدبية ابتداء من عام ١٩٤٨ 
وكان أّول مقال نرشته يف جملة الثقافة التي كان يرأس حتريرها األستاذ أمحد أمني وكان 
عنواهنا، فيام أذكر، موازين النقد األديب وقد اقتضاين االهتامم بقضايا النقد وفلسفة الفن 
االّتصال، منذ وقت مبكر أثناء دراستي اجلامعّية، باملراجع األجنبية التي تتحّدث أو التي 
تتناول هذه القضايا وتلك الفلسفة وكان أّول كتاب شغلني يف هذا املجال االستاتيقا لبندتو 

كروتيش.
عىل أّن اهتاممي النقدي والفني كان يواكبه اهتامم آخر باللغة ال باللغة العربية فحسب بل 
مبا ميكن أن نسميه فلسفة اللغة بصفة عامة. وأذكر أّن أّول بحث تقدمت به يف أثناء دراستي 
لكن  أجنبية.  مراجعه  معظم  وكانت   واملنطق النحو  بني  التوازي  عنوانه  كان  باجلامعة 
رضورة التخّصص بعد ذلك هي التي جعلتني أقّصر نشاطي تقريًبا عىل الدراسات النقدية.
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مؤّلفاته:
األسس اجلاملية يف النقد العريب: عرض وتفسري   -١
ومقارنة، القاهرة، دار الفكر العريب، ١٩٥٥. 

فحص مجايل للنظرّية النقدّية عند العرب.
دار  القاهرة،  ونقد،  دراسة  وفنونه،  األدب   -٢
النرش املرصية، ١٩٥٥. مقّدمة لدراسة األدب 

واألنواع األدبّية. (انظر رقم ١٨ حتت).
املكّونات األوىل للثقافة العربّية، بغداد، وزارة   -٣
الثقافة، (د.ت)، دراسة للروافد الثقافّية لدى 

العرب قبل اِإلسالم.
الفّن واِإلنسان، بريوت، دار القمل، (د.ت)،   -٤
التشكييل  الفّن  اّتجاهات  لتطّور  دراسة 

ومذاهبه.
التفسري النفيس لألدب، بريوت، دار العودة،   -٥
منهج  يف  وتطبيقّية  نظرّية  دراسة   .١٩٦٣

التحليل النفيس لألدب.
وظواهره  قضاياه  املعارص،  العريب  الشعر   -٦
املعنوية، القاهرة، دار الكاتب العريب، ١٩٦٧.
دار  بريوت،  السودان،  يف  القومي  الشعر   -٧

العودة، ١٩٦٨.

العامة  اهليئة  القاهرة،  جمهول،  رجل  حماكمة   -٨
للتأليف والنرش، ١٩٧١. مرسحّية شعرّية.

القصص الشعبي يف السودان، دراسة يف فنّية   -٩
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  ووظيفته،  احلكاية 
دراسة   .١٩٧١ والنرش،  للتأليف  العامة 

حتليلّية.
روح العرص، دراسة نقدّية يف الشعر واملرسح   -١٠

والقّصة، بريوت، دار الرائد العريب، ١٩٧٢.
معهد  القاهرة،  اليمن،  يف  املعارص  الشعر   -١١

البحث والدراسات العربّية، ١٩٧٢.
٢٠ يوًما يف النوبة، القاهرة، كتاب اجلمهورّية،   -١٢
١٩٧٢. صورة احلياة الشعبّية يف النوبة املرصّية.

والسيف  القصيدة  املتنبي،  الطّيب  أبو   -١٣
والتحرير، بريوت، دار العمل، ١٩٧٤. باشرتاك 

مع اآلخرين.
دار  بريوت،  الثوري،  العرص  إطار  يف  الشعر   -١٤

القمل، ١٩٧٤.
ط ٢،  والفن؛  الرؤية  العّبايس،  األدب  يف   -١٥
ط ٢  ١٩٧٥؛  العريب،  النهضة  دار  بريوت، 
الرواية  العبايس،  الشعر  يف  عنوان:  حتت 

والفن، القاهرة، دار املعارف، ١٩٧٧.

أّما املامرسة اِإلبداعية فقد استمّرت كتابتي للشعر عىل فرتات متقطعة ونرشت بعض 
الشعر.  وجملة  األهرام  وكصحيفة  املجلة  كمجلة  والصحف  املجالت  بعض  يف  القصائد 
ولكن االهتامم بالعمل األكادميي كان دائًما عقبة يف سبيل االستمرار يف هذا االجتاه بشكل 
كايف. ولذلك فإنني عكفت يف عام ١٩٧٠ عىل كتابة مرسحية شعرية خرجت مطبوعة يف 
العام الذي يليه وكانت بعنوان حماكمة رجل جمهول قد قّدمتها بعض الفرق يف مرص ويف 

بعض البالد العربّية.
وأعتقد أّن هذا املجال اِإلبداعي هو أكثر املجاالت التي ميكن أن أجد نفيس فيها ولوال 
ضغط العمل األكادميي ّمث ما جّد يف حيايت من مسؤولّيات إدارّية كرئاسة قسم اللغة العربّية 
بكلّية آداب عني شمس ّمث عامدة هذه الكلية. ولذلك فهناك عمل مرسحي آخر قطعت 
شوًطا طويًال فيه ولكنه ما زال معلًقا منذ ما يزيد عىل ثالث سنوات ال أجد الوقت للفراغ 

منه.
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نصوص قرآنية يف النفس اِإلنسانّية، بريوت،   -١٦
ملفهوم  حتليل   ،١٩٧٥ العربّية،  النهضة  دار 

النفس من خالل النصوص القرآنّية.
سّيد درويش: إمام امللّحنني ونابغة املوسيقى،   -١٧
بريوت، دار العودة، ١٩٧٥. حّرره عّز الدين 

إسامعيل مع آخرين.
العريب،  الرتاث  يف  واللغوّية  األدبّية  املصادر   -١٨
بريوت، دار النهضة العربّية، ١٩٧٦. تعريف 

بأصول التأليف يف الرتاث العريب.
املعارص،  املرسحي  األدب  يف  اِإلنسان  قضايا   -١٩
دراسات   .١٩٨٤ غريب،  مكتبة  القاهرة، 
مقارنة يف األدب املرسحي املعارص. حصل عىل 

جائزة امللك فيصل الدولّية لألدب لسنة ١٩٨٦.
حوارات نقدّية: كتاب غري دوري، القاهرة،   -٢٠

املكتب املرصي لتوزيع املطبوعات، ١٩٩٧.
الزبري باشا ودوره يف السودان يف عرص احلكم   -٢١

املرصي، القاهرة، اهليئة املرصّية، ١٩٩٨.
املعارص،  العريب  األدب  يف  القومّية  اهلوّية   -٢٢

القاهرة، دار األمني، ١٩٩٩.

عن املؤلف:
إسامعيل،  الدين  عّز  حمّمد:  املّطلب،  عبد   -١

األمني، اهليئة املرصية، القاهرة، ١٩٩١.



١١٥ 

محمود حسن إسماعيل
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩١٠ يف النخيلة، حمافظة أسيوط، مرص.
وفاته: ١٩٧٧.

ثقافته: تعّلم يف املدارس املحّلية، نال شهادة الليسانس مع دبلوم دار املعّلمني، ّمث دخل 
دار العلوم بالقاهرة.

النثر  وجلنة  الشعر  جلنة  عضو  األسبوعّية.  السياسة  جريدة  يف  صحايف  سطور:  يف  حياته 
باملجلس األعىل للفنون واآلداب.

السرية*:
إّن الشاعر حممود حسن إسامعيل كان من الريف اجلنويب املرصي. ولد يف بلدة النخيلة القائمة 
عىل شاطىء النيل من حمافظة أسيوط ونشأ فيها. وعاش طفولته عىل نحو فطري يعمل يف 
األرض ويفلحها. ويغرس البذور مرتّقًبا حصاد الغالل. وتلّقى دروسه عن دار املعّلمني، ّمث 
رحل عن القاهرة لطلب العمل فاّتصل بدار العلوم كام اّتصل أيًضا بالصحف وخاصة السياسة 
األسبوعّية وبعد أن وّسعت املدينة رؤيته الذاتّية للعامل، نّظم الشعر وأصدره يف جمّلة أبولو، 

ولكّنه ظّل حريًصا عىل حّب الريف وحياة الريف ومل يستطع منه خالًصا وال عنه إنرصاًفا.
فهو شاعر وضع شعره يف خدمة الريف ويف املطالبة بإصالح القرية فيعّد ديوانه األّول (أغاين 
الكوخ). أّول ثورة يف الشعر العريب عىل االستعباد واالقطاع يف وقت مل يستطع أحد أن يعّبر 
عن هذا الظمل الفادح الذي يكابده الفّالح املسكني، فأوىل الشاعر عناية كبرية إىل ذلك الفّالح.

يقول الشاعر عن نفسه وعن دعوته كشاعر:
لو مل أكن شاعًرا.. ولو مل هتبني السامء طبيعة الشاعر وإشعاع موهبته وقطرة موسيقاه، 
ولو مل متكن ظروف النشأة من التثقيف العريب العميق الذي يتيح يل اِإلفصاح والتعبري عام 
أحس بلفظ عريب هو لغتي ولغة أّمتي العربّية.. هو هذا الذي تراه.. لكنت أبكم اللسان.. 
شاعًرا ال أثر له.. يتحّرك عىل تراب األكواخ من عبيد األرض.. بإحساس شاعر.. ولسان 

جاهل فأنا إما شاعر وإما ال يشء...
الذي  الّرس  هي  كانت  بل  كشاعر،  حيايت  عىل  بصامت  الصعيد  يف  طفولتي  ترتك  مل 
اندلعت منه حيايت الشعرّية، فهي مل تكن طفولة فقط.. بل كانت امتداًدا منذ مولدي بالقرية 
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

أغاين الكوخ، القاهرة، (د.ن)، ١٩٣٥.  -١
هكذا أغّني، القاهرة، مكتبة اعتامد، ١٩٣٧.  -٢

امللك، ١٩٤٦.  -٣
أين املفّر؟، القاهرة، مكتبة مدبويل، ١٩٤٧.  -٤

نار و أصفار، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصّية،   -٥
.١٩٥٩

العروبة،  دار  مكتبة  القاهرة،  قوسني،  قاب   -٦
.١٩٦٤

ال بد، القاهرة، الدار القومّية، ١٩٦٦.  -٧
التائهون، القاهرة، سلسلة يف املعركة، دار   -٨

الكاتب العريب، ١٩٦٨.

إىل أن نزلت املدينة.. وقهرين يف الشعر عىل التفجري قبل انتهاء مّدة الدراسة العليا بصدور 
ديواين األول (أغاين الكوخ) ذلك أّني عشت القرية بروحي وجسدي.. متوغًال يف دخاهنا 
وتراهبا وشتاهتا ورقها املستسمل الوادع الذي طبعته مقارع السنني بالطمأنينة الكاذبة. والقناعة 
املهينة، ورأيت اِإلنسان فيها أذل من سائمته كام يقودها يقاد، وكام يطعمها ُيطعم.. ورأيت 
العذاب  شحنة  تفسري  أستطيع  وال  السادة..  من  حفنة  أعتاب  عىل  يتعاور  كله  املجتمع 
وسائر  املفر)  و(أين  أغنى)  و(هكذا  الكوخ  أنغام  فرسهتا  كام  أمحلها  كنت  التي  والرفض 
الدواوين واألشعار التي نرشت بعد ذلك. وكلها تقطع عىل من يطيل التأمل واِإلصفاء، بأن 
البيئة التي نشأت فيها مع الفالح أبذر وأسقى وأزرع وأحصد وأحرس احلقول والسنابل. 
وأعانق الشادوف والفأس واملنجل مع الكتاب.. هذه البيئة وهذا املناخ الشقي املستعبد، 

لن ختتفي وراءه مهام ترامى يب الفن يف أبعد آفاقه اِإلنسانّية يف أي اّتجاه...
وجودي حقيقة.. وذايت حقيقة وإين عىل األرض طري يغّني حقيقة
ونور احلقيقة ّرس احلياة وّرس األمل ومن مل يرس يف ضياء سيميش

ومييش
ولو داس خد اجلبل ووهم املحال وحمل األزل سيميش ومييش

ويلقى عصاه أخًريا عىل ترهات الفشل...
مذهبي.. لن تذهب اليوم سدى سوى أصداء فني

إن تسل يف الشعر عني هكذا كنت أغني
ال أبايل أشجى سمعك أم مل يشج حلني
هو من روحي لروحي صلوات وتغني

هو إحسايس الذي ينساب كاجلدول مني
إن تشأ فاسمع صداه أو تشأ ترحل عني.

* [نقل عن مأمون غريب: مع مشاهري الفكر واألدب، القاهرة، سلسلة اقرأ، دار املعارف، ١٩٨٤، 
ص ١٤٩-١٥٥].
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صالة ورفض، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٩
للكتاب، ١٩٧٠.

املرصّية  اهليئة  القاهرة،  أعرف،  الذي  السالم   -١٠
العاّمة للكتاب، ١٩٧٠.

العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  احلقيقة،  هنر   -١١
للكتاب، ١٩٧٢.

موسيقى من الرس، القاهرة، مكاتبة مدبويل،   -١٢
.١٩٧٨

دار  بريوت - القاهرة،  اهللا،  من  صوت   -١٣
الرشوق، ١٩٨٠.

األعامل الكاملة للشاعر حممود حسن إسامعيل،   -١٤
الكويت، دار سعاد الصباح، ١٩٩٣، يف أربع 

أجزاء.

ب) دراسات ومقاالت:
العرب وجتربة املأساة، بريوت، دار الطليعة،   -١

.١٩٦٣
القاهرة،  خلدون؟  ابن  أسطورة  انتهت  هل   -٢

دار قباع، ١٩٩٩.

عن املؤّلف:
األدبّية،  الدراسة  مصادر  يوسف:  داغر،   -١
اجلامعة  منشورات  بريوت،   ،٤ املجّلد 

اللبنانّية، ١٩٨٧، ص ٦٧٥.
األدب  أعالم  من  الدين:  مجال  الرماوي،   -٢
املعارص، القاهرة، دار الفكر العريب، (د.ت.)، 

ص ٣٢١-٣٢٥.

احلديث،  العريب  الشعر  تاريخ  أمحد:  قّبش،   -٣
(نرشة خاصة)، ١٩٧١، ص ٢٦١-٢٦٣.

مقاالت: 
شعر، ٢٦ ،نيسان ١٩٨٢، ص ٨٠، مصطفى   -١
السحريت عن فلسفة الصورة يف شعر إسامعيل.
عن  ص ٨٩،   ،١٩٨٢ ،نيسان   ٢٦ شعر،   -٢

احلّس االجتامعي يف أعامله.
عن  ص ٢٤٥،   ،١٩٨٨ نيسان   ،٥٠ شعر،   -٣

.كشاعر من الريف الشاعر
صوره  عن  ص ٤٤،   ،١٩٩٣  ،٦٩ شعر،   -٤

الشعرّية.
شعر، ٧٩، متوز ١٩٩٥، ص ٣١، عن الشاعر.  -٥

أدب ونقد، ١٩٩٦، جمّلد ٢، ١٣٧، ص ٦٥،   -٦
عن الشاعر.

مقابلة:
شعر، ٧، متوز ١٩٧٧، ص ٨٠٣، حديث مع   -١

فاروق شوشة.

النعية: 
 .١٩٧٧/٤/٢٦ (القاهرة)،  األهرام  جريدة   -١

نعية.
األهرام ،   ١٩٧٩/٤/٢٦ ،   ص ١١؛   و١٩٧٩/٤/٢٩،   -٢
 ،١٩٧٩/٥/٤ (مرص)،  واجلمهورّية  ص ١١؛ 

ص ٥. وتقديرات يف الذكرى الثانية لوفاته.
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

صهيل اخليل اجلرحية، بغداد، دار آفاق عربّية،   -١
.١٩٧٨

العربّية  املؤّسسة  بريوت،  احلمل،  بسعة  عينان   -٢
للدراسات والنرش، ١٩٨١. مع مقّدمة ملحّمد 

برادة*.

يومّية النار والسفر، بريوت، املؤّسسة العربّية   -٣
للدراسات والنرش، ١٩٨٣.

اِإلفريقي،  العريب  النرش  الرباط،  املطر،  سرية   -٤
١٩٨٨. شعر.

توبقال  دار  البيضاء،  الدار  نائية،  قصائد   -٥
للنرش، ٢٠٠٦.

األعامل الشعرية الكاملة، إحتاد كتاب املغرب   -٦
ودار الثقافة للنرش والتوزيع، (د.ت).

محّمد محّمد اَألْشَعري
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٥١ يف بومندرة، املغرب.
إدريس  موالي  وثانوّية  ١٩٥٨-١٩٦٣؛  زرهون،  اِإلبتدائّية،  املدرسة  يف  درس  ثقافته: 
١٩٦٧-١٩٧٠؛  مكناس،  إسامعيل،  موالي  وثانوّية  ١٩٦٣-١٩٦٧؛  زرهون،  األكرب، 

وكلّية احلقوق يف الرباط، ١٩٧١-١٩٧٥.

عضو  الزراعي).  (املعهد  الفالحة  وزارة  يف  موّظف  حمّرر؛  صحفي،  سطور:  يف  حياته 
 (١٩٨٣) ومرص   (١٩٨٠) ولبنان  وسورية   (١٩٧٨) العراق  زار  املغرب.  كّتاب  إّتحاد 
وإسبانيا  فرنسا  إىل  متعّددة  مّرات  سافر  أوروبا  ويف   (١٩٨٥) وليبيا   (١٩٨٤) واألردن 

وبلجيكا وزار اِإلّتحاد السوفيايت ملّدة أسبوعني سنة ١٩٧٩. متزّوج.

السرية:
مدينة  شامل  بومندرة  تدعى  صغرية  بقرية   ١٩٥١ نوفمرب   ١٨ السبت  يوم  ولدت 
الناضور  ناحية  املغرب  شامل  من  ريفّية  ألرسة  ينتميان  أبوين  من  َزْرهون.  صغرية: 

.(Nador)
فرتة  أمضيت  ّمث  ومكناس،  زرهون  يف  والثانوّية  اِإلبتدائّية  املرحلتني  خالل  درست 
الدراسة اجلامعّية بالرباط (كلّية احلقوق) قبل أن ألتحق بعمل إداري يف وزارة الفالحة، 
حيث قضيت به زهاء مخس سنوات. اشتغلت بالصحافة واستمّر يف االشتغال هبا حتى 

اآلن وأكتب قصائد نرشت معظمها يف جمموعات شعرّية.
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ب) قصص وروايات:
الَفنك،  نرش  البيضاء،  الدار  صعب،  يوم   -١

١٩٩٠. قصص.
منشورات  البيضاء،  الدار  الروح،  جنوب   -٢

الرابطة، ١٩٩٦.

عن املؤلف:
مقالة:

 ،١٩٨١ االول  ترشين  أيلول/  اآلداب،   -١
ص ٥٩.
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يوسف إميل َحْبِشي اَألْشقر
النوع األديب: قصيص، روائي.

والدته: ١٩٢٩ يف بيت شباب، لبنان.
وفاته: ١٩٩٢.

القّديس  يف  والثانوّية  شباب؛  بيت  مدرسة  يف  واملتوّسطة  االبتدائّية  دروسه  تلّقى  ثقافته: 
يوسف لآلباء اليسوعّيني، بريوت، ١٩٤٣-١٩٤٧؛ دخل جامعة القّديس يوسف، ١٩٤٨-

١٩٥١ وختّرج منها مع شهادة يف احلقوق العامة والفلسفة.

القمل  أهل  مجعّية  عضو  االجتامعي.  الضامن  صندوق  يف  الفّني  املدير  سطور:  يف  حياته 
ويف  زيارات.  عّدة  وسوريا  شهر  ملّدة  مرص  زار  للثقافة.  املتن  جملس  وعضو  اللبنانّية 
أوروبا زار كًال من تركيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا واملانيا والدامنارك والسويد. متزّوج 

وله ثالثة أوالد.

السرية*:
أشّبه نفيس بالبائع املتجّول الذي من وقت إىل وقت، أّيام طفولتي، كّنا نعريه مكاًنا عىل 
أنا  يبيعه،  ما  عنده  كان  هو  نراه.  وال  الفجر  مع  ويذهب  فيمضيه  ليله،  ليميض  رشفتنا 
ليس عندي إّال أن أهتّيأ ألكون طريد ما ال أفهمه. البائع ذاك كنت أعرف أحياًنا أّنه نام 
عىل رشفات غري رشفة منزلنا مع أّننا مل نحرمه منها مّرة. لكّنه كان رحال، ما ّمهه عىل أّية 

رشفة نام! (١)
إّنني مثل ابن ضيعة مل يستطع مّرة أن ينسى قريته، ويف أعامقه من األكيد أّنه ال حيّب 
أن ينسى. ّمث يوسف حبيش األشقر ترّبى عىل احلضارة الغربّية فكرًيا. دون أن جيهل (أو 
يتجاهل) أّية من احلضارات األخرى. فكرًيا أيًضا. غري أّنه عن خطأ أو صواب، عن كثرة 
حظ أو قّلة حظ، مل جيد غذاءه الفكري والروحي إّال يف الفكر الغريب من روسيا إىل ايطاليا. 

وهكذا حصل نوع من التناقض يف شخصّيته.
أّنه  غري  املوضوع،  حول  الشخصّية  يف  انفصام  لدي  شخصّيتي.  يف  بانفصام  أشعر 
وإذا  بالعربّية.  معي  تكّلام  وأيب  أّمي  بديلة.  لغة  آخر.  حل  لدي  ليس  لكوين  يؤملني.  ال 
أوجعني أحدهم اآلن أرصخ أخ ال أي. لغتي األّم هي العربّية. والعربّية الفصحى. 
يف  الفصحى  تكّلمت  أّنني  يعني  ال  ذلك  املحكية.  باللغة  التعبري  إمكاين  يف  ليس  كام 
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والتعبري  شعوري.  هذا  الكتابة.  لغة  وهي  الكتاب.  يف  درستها  ولكّنني  ال.  املنزل. 
باملحكية ال يعني يل شيًئا.

غري أّنني عندما أكتب أشعر أّنني ال أتوّجه إىل القارىء العريب. بل حتى إىل القارىء 
اللبناين. حتى عندما كتبت عن الضيعة اللبنانّية مل يقبل يب القارىء اللبناين كثًريا. ذلك ال 
يعني أّنه رفضني. ولكّنه مل يكرتث يب كثًريا. اكرتثت يب طبقة معّينة. طبقة فكرّية، طبًعا. 
هذه الطبقة هتتّم يب اهتامًما خاًصا دون باقي الكّتاب، ويف عالقة حوارّية غري مبارشة بيني 
وبينها. أو مبارشة يف بعض األحيان. وهي عالقة من أرقى ما ميكن أن ينشأ بني قارىء 
وناقد وكاتب [...] مع أّن روايايت ليست صعبة إن أسلوبًيا أو قصًدا. اجلملة سهلة بسيطة 

إىل درجة يقال معها أّنها ركيكة [...]
إّنني أفّكر بالفرنسّية وأكتب بالعربّية. بل أذهب أبعد: إّن تركيب مجلتي حديث ألّنه 

يشبه تركيب اجلملة الفرنسّية أكثر ّمما يشبه اجلملة العربّية [...]
ال أعمل هل كنت أتّرصف كأديب عريب أو لبناين، وحتديد األديب ال هيّمني. كام أّن 
معنى األديب يف العامل العريب والعامل اللبناين ال يعني يل شيًئا. كل ما يف األمر لدي يشء يف 

رأيس أريد أن أقوله. والطريق اخرتهتا، طريق الكتابة [...]
فعل الكتابة عندي ملتصق بشعوري الوجودي، [...] بل هي التعبري عن حيايت [...] 
أو األحرى رضورة وجدانّية توازي رضورة األكل والرشب، هي رضورة التعبري بالكلمة  

[...]
األسباب الالواعية التي جعلتني أختار القّصة ّمث الرواية، القّصة للوصول إىل الرواية، 
هي أّنني تعّودت القّصة يف البيت. والدي كتب ١٤ قّصة تارخيّية وكانت أّول ما قرأت. 
جيوز أّن هذا األمر ترك أثره يف نفيس. ال أستطيع أن أؤّكد هل هذا هو السبب أو هل هو 
عائد إىل نوع من الرتبية التي تلّقيتها، الرتبية الشخصّية ال الرتبية البيئّية. وميكن أن يكون 
اختياري عائًدا إىل نوع من املزاج. أنا كسول مبزاجي. وال أؤمن بكل يشء حتديدي [...] 
 إذا (وأنا أعرف أّن اِإلنسان ليس قالًبا، من غري املعقول أن يكون قالًبا) كل يشء يبدأ من

[...] إذا وينتهي مع
رأيت أّن القص يسمح يل أن أصنع ما أريد وكام أريد. أستطيع أن أضع شعًرا، أو 
مرسًحا، دون أن أحّدد األمور. القّصة تتناسب مع كسيل. قدم إيل القص أكثر من الشعر 
ألّنني أستطيع أن أجول به (وفيه) أكثر. عندي جمال أوسع. كام وجدت أّن لدي سهولة 

تعبريّية يف القّصة [...]
عندما  أمامي  مفتوحة  كانت  عّدة  طرًقا  أّن  قبل  من  لك  وقلت  عمري،  طول  أنا 
اخرتت الكتابة، طبًعا الكتابة ليست مورد رزقي ولكّنها مورد حيايت، أنا طول عمري 
كان  جًدا.  هامة  رواية  أعطي  أن  أحمل  أخذت  بالكتابة،  فيها  أحمل  أخذت  ما  حلظة  ومن 
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

املؤّلف،  حساب  عىل  بريوت،  الرماد،  طعم   -١
١٩٥٢. جمموعة قصص.

ليل الشتاء، بريوت، دار املكشوف، ١٩٥٥.   -٢
جمموعة قصص حصلت عىل جائزة من مجعّية 

أهل القمل.
املؤّلف،  حساب  عىل  بريوت،  الفجر،  شّق   -٣

١٩٥٦. قّصة.
املخّلصية،  املطبعة  صيدا،  القدمية،  األرض   -٤

١٩٦٢. جمموعة قصص.
األهلّية،  املكتبة  بريوت،  القدماء،  آخر   -٥

١٩٨٥. جمموعة قصص.

ب) روايات:
أربعة أفراس محر، بريوت، املكتبة العرصّية،   -١

 .١٩٦٤
دار  بريوت،  السامء،  يف  جذور  تنبت  ال   -٢

النهار، ١٩٧١. 
دار  بريوت،  املوت،  وهاجس  وامللك  املظّلة   -٣

النهار، ١٩٨٠. 
الظل والصدى، بريوت، دار النهار، ١٩٨٩.   -٤

ج) كتابات أخرى:
السالم اإلرسائييل واحلرب اللبنانية، بريوت،   -١

دار الفكر، (د.ت). 

أحمل  أنا  حيايت  طول  حيايت.  يف  الرئييس  التحّدي  حال  كل  عىل  أو  قدري،  رواية  كتابة 
كيف ستكون هذه الرواية.

مبعنى أّن حلمي األسايس والقدمي أن أكتب رواية. عندما بدأت الكتابة مل أجتّرأ عىل 
االقرتاب من هذه الرواية التي كنت أبتغيها من مستوى معّين. ألّنني لو فعلت هذا وجاءت 
من مستوى سّيىء، وإّنني ألكيد من ذلك، كنت خبت جتاه نفيس وأصبت باهنيار خلقي 
[...] أن أكتب رواية عاطلة خطيئة مميتة عندي. ولذا بدأت كتابة القّصة. غري أّنني مل أعّبر 

عن نفيس كفاية يف القّصة [...]
منذ أن شعرت أّنني قادر عىل كتابة الرواية أقدمت عىل الرواية ومل أتراجع عنها منذ 
ذلك احلني [...] ال هيّمني العدد ألّنني أخّزن. الرواية جيب أن تتخّزن داخل الروائي. جيب 

أن ختتمر لتتخّمر [...]
الشنطة.  يف  موجودة  اآلن  هي  كتبته.  يشء  كل  يف  نظرّيتي  وغّيرت  احلرب  جاءت 

خمطوطة. لكوهنا لن ترى النور (٢).
رواية.  أو  قّصة  كتابة  عن  لتمنعني  تكن  مل  احلرب  احلرب.  يف  أنا  ظرويف  إىل  نظًرا 
فاحلرب يف مكان وأنا يف مكان. إّال أّنني مل أكن أنا شاعًرا باستقرار. وما زلت حتى اليوم 
أنا  لبنان.  يف  لبناين  كإنسان  إنساًنا.  أنا  استقراري  كاف.  نحو  عىل  باالستقرار  أشعر  ال 

لست إنساًنا سوى بنسبة ما أنا أريد أن أكّون بنفيس اِإلنسانّية.

*[مقتطفات من (١) حوار مع املؤّلف، النهار، ١٩٨٠/٢/١٧، ص ٧؛ 

(٢) حوار مع املؤّلف، األنوار، ١٩٧٧/٦/٦، ص ٨.]
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عوملة الرعب، بريوت، ي. األشقر، ٢٠٠١.  -٢

عن املؤّلف:
مراجعات الكتب:

املوقف األديب، ٧٢، ١٩٩٣، ص ٥٦، مراجعة   -١
الظل  األشقر  كتاب  عن  العيد  مينى  من 

.والصدقة
املوقف األديب، ٣٥٣، أيلول ٢٠٠٠، ص ٤٦،   -٢

عن أسلوب الرسد يف الظل والصدقة.

مقاالت:
السفري، ١٩٩٩/١/١٤، ص ٩.  -١

 ،١٩٩٠/١/٢٧  ،١٩٩٠/١/١٠ النهار،   -٢
.١٩٩٠/١٠/٢٦، ١٩٩٢/٨/١٥

األوىل  الذكرى  يف   ،٢٠٠٢/١١/٢٤ النهار،   -٣
لوفاة الشاعر.

مقابالت:
األنوار، ١٩٧٧/٦/٢٦، ص ٨.   -١
النهار، ١٩٨٠/٢/١٧، ص ٧.   -٢

ص ٤٨-  .٤/٣٠-١٩٨٤/٥/٥ الدويل،  النهار   -٣
 .٤٩

يف  مقابلة  ص ٩.   ،١٩٨٥/٦/٢٩ النهار،   -٤
انظر  القدماء.  آخر  جمموعته،  ظهور  مناسبة 
واحلوادث،   ،١٩٨٥/٥/٢٩ النهار،  أيًضا 

١٩٨٧/١١/٢٨، ص ٥٩-٦٠. 
السفري، ١٩٩٠/٦/٢.  -٥
النهار، ١٩٩٢/٦/٦.  -٦

النهار، ١٩٩٢/٨/٢٢.  -٧
لندن،  بنيبال،  يف  مقابلة  عدنان:  حيدر،   -٨

١٩٩٩، ٤، ص ٣٠.
النهار، ٢٠٠٢/٨/٣، ص ٦-٧.  -٩



 ١٢٤

مؤّلفاته:
اجلزيرة،  فتاة  منشورات  عدن،  نغم،  بقايا   -١

.١٩٤٨
املعارف،  دار  القاهرة،  األخرض،  الدرب   -٢

.١٩٦٢
التجاري،  املكتب  بريوت،  أّيام،  لنا  كانت   -٣

.١٩٦٢

ليل.. إىل متى؟، بريوت، املكتب التجاري،   -٤

.١٩٦٥

أعيش لك، بريوت، دار لبنان، (د.ت).  -٥

إىل الفدائيني يف فلسطني، عدن، دار اجلامهري،   -٦

(د.ت).

إليكم.. يا إخويت، بريوت، املكتب التجاري،   -٧

.١٩٦٩

ُلْطفي َجْعَفَر َأَمان
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٢٨ يف عدن.
وفاته: ١٩٧١.

ثقافته: ذايت التثّقف وكانت نشأته يف تربية فنية خاصة. دخل املدرسة الثانوّية يف اخلرطوم. 
ّمث جامعة اخلرطوم، حائز ديبلوم يف الرتبية، وديبلوم يف الرتبية العليا من جامعة لندن.

حياته يف سطور: دّرس يف أوغندا (١٩٥١) وموّظف يف وزارة املعارف، يف عدن.
ولد لطفي جعفر أمان يف ١٢ أّيار ١٩٢٨ يف حمافظة عدن، مجهورّية اليمن الدميوقراطّية 
إىل  تعليمّية  منحة  احلكومة  منحته  ّمث  خاصة.  فنية  تربية  يف  األوىل  نشأته  وكانت  الشعبّية 
سبع  هناك  وبقي  اآلداب  كلية  خرطوم،  جامعة  يف  واجلامعّية  الثانوّية  للدروس  اخلرطوم 
سنوات. وكان هناك تؤّثره قراءته يف شعراء مجاعة أبولو: إبراهيم ناجي (١٨٩٧-١٩٥٣) وعىل 
الشاعر  أيًضا  وآثره   (١٩١٠-١٩٧٦) إسامعيل*  حسن  وحممود   (١٩٠٢-١٩٤٩) طه  حممود 
-١٩٠٣) شبكة  أبو  الياس  املهاجر  والشاعر   (١٩٠٩-١٩٣٤) الشاّبي  القاسم  أبو  التونيس 

.(١٩٤٧
عاد إىل عدن بعدما حصل عىل ديبلوم تربية وبدأت مسامهاته األدبّية يف ترشين األّول 
١٩٤٨ حيث أصدر باكورة انتاجه الشعري. دّرس يف أوغندا سنة ١٩٥١ وّمث حصل عىل 
ديبلوم عايل يف الرتبية من جامعة لندن. وكان موّظف يف وزارة املعارف، عدن وهو مسؤول 

عن الطباعة والنرش. توّفي يف القاهرة عقب مرض عضال طويل.
[نقصت السرية]
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عن املؤّلف:
احلديث،  العريب  الشعر  تاريخ  أمحد:  قّبش،   -١
ص ٥٥٤-  ،١٩٧١ خاّصة،  نرشة  بريوت، 

.٥٥٧
اليمني،  الشعر  يف  رحلة  اُهللا:  عبد  بردوين*،   -٢
قدميه وحديثه، بريوت، دار العودة، ط ٤، 

ص ١٦٨-١٧٥. حتليل شعر الشاعر.

دراسة  أمان،  لطفي  اهللا:  عبد  علوي  طاهر،   -٣

احلديث،  الكتاب  دار  بريوت،  وتاريخ، 

 .١٩٩٦

مقالة:
(متوز   ٧ رقم  (عدن)،  اجلديدة  الثقافة   -١

١٩٧٧)، ص ١١٤. نقل من اللغة الروسّية.



 ١٢٦

ديزي مرزا األمري
النوع األديب: كاتبة قصص.

والدهتا: ١٩٣٥ يف اِإلسكندرّية، مرص.
ثقافتها: تعلمت يف ابتدائّية البتاوين للبنات، يف بغداد، يف العراق؛ وتلقت علومها املتوّسطة 
والثانوّية يف املركزّية للبنات، يف بغداد؛ انتقلت بعدها إىل دار املعّلمني العالية، يف جامعة 
بغداد؛ حائزة عىل ديبلوم يف اللغة اِإلنكليزّية، من جامعة كمربدج يف انكلّرتا؛ وليسانس يف 

اللغة العربّية، من جامعة كامربدج أيًضا.

صارت  ّمث  العراق؛  البرصة،  يف  للبنات،  متوّسطة  مدرسة  يف  دّرست  سطور:  يف  حياهتا 
معاونة للمديرة يف املدرسة نفسها؛ ومدّرسة يف دار املعّلامت يف البرصة؛ وسكرترية لسفري 
العراق يف بريوت ّمث معاونة املستشار الصحفي يف السفارة؛ ومديرة مركز الفنان العراقي 
يف بريوت. عضو كل من اّتحاد الكّتاب العراقّيني واّتحاد الكّتاب اللبنانّيني (عضو فخري) 
وسوريا  الكويت  العربية:  األقطار  بعض  إىل  بزيارات  قامت  العراقّيني.  الصحفّيني  ونقابة 
وتونس واألردن ومرص. أّما لبنان فأقامت فيه منذ سنة ١٩٦٠ إىل اآلن (١٩٨٦)، وزارت 
وإسبانيا  وإيطاليا  فرنسا  (١٩٥٨-١٩٦٤)؛  أوروبا  يف  زارت  عربّية.  كانت  عندما  القدس 
ورومانيا وبلغاريا واملانيا الرشقّية واالّتحاد السوفيايت والنمسا وقربص وبريطانيا كام زارت 

إيران وتركيا والواليات املتحدة األمريكّية.

السرية:
احلديث عن املايض يؤملني وكم حاولت بفعل إرادي نسيانه ونجحت إىل حّد ما ولكن 

ألسباب يستيقظ هذا املايض وأواجهه وأعود للتغّلب عليه فأنيمه مّرة أخرى.
أكرب هتديد ميكن أن يوّجه يل هو عودة املايض واملرور بتجاربه مّرة ثانية. أنا اآلن يف 
أّن  مع  حلارضي  أرتاح  يدعاين  ال  املستقبل  من  واخلوف  املايض  شبح  ولكن  حالة  أفضل 
احلارض غري موجود إّنه حلظة تفلت مّنا بعد حلظة فإذا هو ماض وننتظر حلظته اآلتية فإذا 

هو مستقبل جمهول مرعب.
ولدت يف اِإلسكندرّية يف مرص، هكذا قيل يل ألّن أهيل غادروا وعمري بضعة أسابيع 

إىل العراق موطن أيب.
أّمي لبنانية من ضهور الشوير وأيب عراقي خّريج اجلامعة األمريكّية يف بريوت، طبيب 

عمل يف وزارة الصّحة العراقّية.
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أّمي رقيقة مثّقفة. أتذكر شاعرّيتها ومجاهلا ورهافة حّسها أّما أيب فأتذّكر أّننا كّنا نخافه. 
هذه هي العالقة الوحيدة الراسخة يف ذهني عنه.

أختي خّرجية كلية احلقوق وأخي خّريج جامعة M.I.T. يف أمريكا كان حيمل شهادة 
دكتوراه بامتياز بالكيمياء.

تنّقلنا يف مدن العراق بحكم عمل أيب وكانت أّمي خّرجية ثانوّية برمانا املتحّضرة الراقية 
تتحّمل كل مهوم وختلف املجتمع العراقي آنذاك يف الثالثينات خاصة وأّننا عشنا خارج 

بغداد لسنوات.
وفاة أّمي حدث ال ميكن أن أنساه، حّتى وأنا يف هذه السن ال أزال أحتاج عطفها 
ودفء حناهنا. احلس باليتم يالحقني وبعد فقدها أيقنت كم كانت ستاًرا خيفي قسوة أيب 

علينا.
زواج أيب بعد وفاة أّمي بأّقل من سنة هو السبب املبارش للمباعدة التامة بيننا وبينه.

العراق  سيغادر  إّنه  تقول  برسالة  ليفاجأين  البرصة  يف  ألختي  زياريت  فرصة  أيب  انتهز 
هنائًيا. عدت يف اليوم التايل لبغداد ألرى أّن أمالك أيب كّلها وعيادته قد باعها وأثاث بيتنا 
اشرتاه غرباء أّما احلاجيات الثمينة فمحزومة متهيًدا لشحنها إىل لبنان. حاجيات اشرتهتا أّمي 
وانتقتها وكّنا نستعملها نحن. ذهبت إىل البرصة للسكن عند أختي وزوجها. بيتنا يف بغداد 

انتهى وأنا أسكن البرصة يف بيت ليس بيتي.
أمضيت هناك عرش سنوات كان املفروض أن تكون زهرة العمر ولكن حميط البرصة 
الضّيق وإحسايس أّني لست يف مكاين الصحيح وحلمي بالعودة إىل بغداد آملني إىل حّد 

الوجع.
يف البرصة دّرست اللغة العربّية بعد ختّرجي من دار املعّلمني العالية يف جامعة بغداد. أمحل 
ليسانس وحماطة هبالة من العز فزوج أختي ثري، طبيب، نائب يف الربملان العراقي والكل 
يدري مكانة أيب، سمعتي ممتازة، الكل يطلب وّدي. كل هذا جعل الناس ال حيرتمون غري 

السعداء وهم ال يدرون طموحايت فلام الشكوى إذن؟
يف العطل الصيفّية كنت أذهب إىل لبنان أو أوروبا ألوحي لسّكان البرصة مبحيطها 
ألوروبا  زيارايت  أهرب.  كنت  أّني  أقلها  مل  التي  واحلقيقة  السفر،  عىل  قادرة  أّني  الضّيق 
والبلدان العربّية أذكرها بألف خري ولكن زيارايت للبنان كانت بضعة أّيام مع أيب وزوجته 
ّمث السكن مع أقرباء أّمي، خايل، خالتي، وأوالدها يف مصيف ضهور الشوير حيث احلنان 
والعطاء والرعاية واملحّبة. ولكن مل ميكن لدي يف املقابل إمكانية لرّد مجيلهم وأفضاهلم ال 

بيت يل يف لبنان أدعوهم إليه...
كيف  تساءلت  ولطاملا  ماّدية.  قاسية،  متعّلمة،  غري  متاًما.  أّمي  نقيض  أيب  زوجة 
وطنه  يرتك  أن  الوجيه  الغني  املعروف  الطبيب  وهو  فجعلته  أيب  عىل  التأثري  استطاعت 
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ويبيع أمالكه ويسكن لبنان مسّجًال ما ميلك باسمها؟ ضائًعا يف حميط جديد ال يعرفه؟ 
كيف قبل هذا اهلبوط؟ مل أختلط برّواد بيت لبنان، فالبيت ليس يل وزّواره ليسوا من 

ذوقي.
أخي قرر عدم العودة إىل العراق ألنه ال يريد أن يكون عنوانه يف بغداد أحد الفنادق.

أختي حلمت مثيل بالعودة إىل بغداد ّمث انشغلت بأوالدها وأنا... أنا وحدي أفّتش عن 
طريقة غري تقليدّية أكّون فيها ذايت.

سنة ١٩٥٨ ذهبت إىل بريطانيا لدراسة اللغة اِإلنكليزّية. هرب جديد لعّله ينفع. أمضيت 
عطلة الصيف ومددهتا بإجازة مرضّية أشهًرا ثالثة أخرى.

الغرفة الواحدة التي سكنتها مع أرسة بريطانّية كانت أّول بيت مستقّل أنا صاحبته، 
كان بالنسبة يل قًرصا أمجل من بيتنا يف بغداد ومن بيت أختي يف البرصة وبيت زوجة أيب 

يف بريوت.
هذا ّرس حّبي الشديد لربيطانيا وتلك فرتة لن أنساها. كنت شابة حيّول يل راتبي، 
أسكن غرفة هي بيتي الواسع الشاسع املستقّل. عدت إىل البرصة وكانت ثورة ١٤ متّوز 
قد حدثت ورأيت هناك تغّيرات سياسّية مل استطع فهمها لتضارهبا وحاول كل طرف 
شّدي صوبه وأنا لست مع أي فريق. بقيت إىل آذار ١٩٥٩ ّمث غادرت البرصة ثانية إىل 
البلد الذي أحّب، إىل بريطانيا ِإلكامل دراستي وإىل غرفة جديدة، بيت آخر استقّل فيه.

سنة ١٩٦٠ مل أرد العودة إىل العراق فالوضع السيايس زاد سوًءا ذهبت إىل أمريكا لزيارة 
أخي. أحسست بغربة قاتلة وبحنني موّزع بني العراق وبريطانيا ولكن كان ال بّد من العودة 
إىل مكان ما. يف طريقي إىل العراق توّقفت يف انكلّرتا شهًرا وحينام وصلت بريوت طلب أيب 
مّني البقاء معه. حسبت أّن ضمريه قد استيقظ وإّنه يريد أن يعّوض يل أّيام التّرشد والضياع. 
ولكّني وجدت بيته فندًقا نزلت فيه. حدودي غرفة ال صالحّية يل يف تعليق ستارة عىل 

نافذهتا.
خالل زيارايت ألرسة أّمي يف الشوير تعّرفت عىل الشاعر خليل حاوي* وتطّورت 
اخلطوبة.  فسخنا  خليل  أصابت  صحية  وألسباب  ّمث  خطوبة  وإعالن  صداقة  إىل  املعرفة 
جديدة.  غرفة  وإىل  لكمربدج  أخرى  مّرة  خالهلا  ذهبت  قاسية  صعبة  يب  األّيام  ومّرت 
عىل  فشّجعني  اآلداب  يف  نرشهتا  قصًصا  يل  قرأ  قد  وكان  أربري  الربوفسور  والتقيت 
مواصلة الدراسة واحلصول عىل الدكتوراه. سّجلت يف جامعة كمربدج وحجزت غرفة 
احلرب  بعد  العربّية  املرأة  أدب  موضوع  واخرتت  للطالبات  الداخيل  القسم  يف  جديدة 
وقف  كالعادة،  وهنا  األطروحة  مصادر  عن  للبحث  لبنان  إىل  وعدت  الثانية  العاملّية 
قد  وقتها  كنت  الدراسة.  مصاريف  دفع  عدم  قّررا  أمامي.  وزوجته  بأيب  املمّثل  القدر 
عمل.  عن  أفّتش  وبدأت  رضخت  عليه.  أستند  يل  دخل  وال  الوظيفة  من  استقلت 
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١٩٦٩. كانت فرتة غنّية عىل  ١٩٦٤ إىل  عملت سكرترية لسفري العراق يف بريوت من 
صعيد الوظيفة تعّرفت فيها عىل كثريين وأصدرت جمموعتي البلد البعيد الذي حتّب وّمث 
تعود املوجة وصار يل عدد كبري من األصدقاء واألدباء العرب بصورة خاصة ورأيت 
صوري واسمي وأحاديث عّني ومعي تنرش يف املجالت العربّية وترمجت أعاميل للغات 

أجنبّية.
سنة ١٩٦٩ عّينت معاونة للمستشار الصحفي يف بريوت. أمحل جواز سفر دبلومايس 
وسّيارة دبلوماسّية. وكثر أصدقائي وعاملني املسؤولون العراقّيون أفضل معاملة ميكن أن حتمل 

هبا فتاة وحيدة ال نصري هلا. الوطن صار أهيل وأرسيت إخواين الذين أحتاج.
قبل ذاك تّويف أيب وبقيت أسكن مع زوجته ولكن وضعي اجلديد ساعدين عىل العيش 

بأسلوب جّيد.. خارج البيت.
كموّظفة أنا مسؤولة ومواظبة وجمّدة مل أخيب أمل املسؤولني يب بل كنت دائًما حمّط 
ثقتهم. اهتاممي بالوظيفة كان عىل حساب نتاجي األديب. ويف كل ما مّر عّيل ال أغفر لنفيس 
خطأ ارتكبته فقد تزّوجت شخًصا ظننته طيًبا وكنت يف أشّد احلاجة إىل بيت حنون خيّلصني 

من زوجة أيب.
سنتان كانت حصيلتهام البيت العريب السعيد واكتشفت تعّدد الشخصّية العربّية التقّدمية 

واستغالهلا وتآمرها.
حّتى  وال  بأحد  االستعانة  دون  وناضلت  وقاومت  وحدي  حاربت   ١٩٧٥ سنة 
بدأت  اخلاصة  حريب  انتهت  وحينام  االرتباط  هذا  من  ألختّلص  حاربت  أقول  إخبارهم. 

حرب لبنان.
أن أسكن بيًتا مستقًال خاًصا يب كان حلًما رائًعا مل تعكره احلرب كثًريا. بقيت مثاين 
سنوات احلرب بكل أّيامها. وأتساءل ملاذا؟ هل متّسكي بالوظيفة التي أحتاج؟ أم خويف عىل 
بيتي الذي طاملا حلمت به؟ أم زهدي باحلياة بعد أن تأّخر حتقيق أماين وبعد دفع العمر 
مثًنا... ال أدري الذي أدريه إّنني بقيت يف لبنان ومل أخف ولست بنادمة. أنا اآلن مديرة 
املركز الثقايف العراقي يف بريوت وأحّب لبنان وأكثر ما أخشاه أن أنقل من وظيفتي هنا. 
وأبدأ من جديد أحاول االستقرار وتكوين بيت و... وأضيف لبنان إىل قائمة البلدان التي 

أوّزع احلنني عليها.
وأعود أتساءل، لو مل أفقد أّمي؟ هل كان حدث يل كل هذا؟ فضيعت الوطن وفقدت 

البيت واألرسة والعمر؟
وهذه التجربة الغنّية املضنّية أما كان األفضل أن ال أمّر عليها وال أكتب وأبقى يف الوطن 

أصّب فيه كل حنيني؟
احلنني املوزع عىل ألف مكان هل أستطيع مللمته بعد هذا التبعثر؟؟



ديزي مرزا األمري  ١٣٠

مؤّلفاهتا:
أ) قصص:

البلد البعيد الذي حتّب، بريوت، دار اآلداب،   -١
.١٩٦٤

ّمث تعود املوجة، بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٩.  -٢
العودة،  دار  بريوت،  السعيد،  العريب  البيت   -٣

.١٩٧٥
دار  بريوت،  والكراهية،  احلب  الدوامة  يف   -٤

العودة، ١٩٧٩.
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  للبيع،  وعود   -٥

للدراسات والنرش، ١٩٨١.
اآلداب،  دار  بريوت،  االنتظار،  الئحة  عىل   -٦

١٩٨٨؛ ط ٢، دار اآلداب، ٢٠٠٦.
English translation: The Waiting List: 
an Iraqi woman’s tale of alienation, by 
Barbara Parmenter, Austin, University of 
Texas Press, 1994. 

ب) ترمجة:
شقيقتي إيلني للكاتبة األمريكّية روث مكني   -١

(Ruth Mckenney)، مؤّسسة فرانكلن.

عن املؤّلفة:
مقاالت:

أدب ونقد، ترشين الثاين ١٩٩٢، ص ٦٧.  -١

مقابالت:
املحّرر، ١٩٧٥/٤/٩، ص ٨.   -١

احلوادث، ١٩٧٩/٧/٢٧، ص ٥٢-٥٣.   -٢
ص ٥٢-  ،٧-١٩٨٥/١٠/١٣ الدويل،  النهار   -٣

 .٥٩
السياسة، ٢٠٠٣/٩/١٥، ص ٢٥.  -٤



١٣١ 

عبد اهللا زكريا اَألْنَصاري
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٢٢ يف مدينة الكويت، الكويت.
وفاته: ٢٠٠٦.

ثقافته: مل يدخل أي مدرسة وثّقف نفسه بنفسه.
حياته يف سطور: مدّرس، كاتب حسابات، مرشف عىل بيت الكويت يف القاهرة، سفري 
يف  األدباء  رابطة  عضو  بالقاهرة؛  احلديث  األدب  لرابطة  سابق  عضو  الصالحّية،  مطلق 
الكويت؛ ورئيس حترير جمّلة البعثة التي كانت تصدر يف القاهرة ورئيس جمّلة البيان التي 
صدرت فرتة من الزمن يف الكويت عن رابطة األدباء. عاش يف القاهرة مّدة مخسة عرش 
عاًما (١٩٥٠-١٩٦٥) وقد زار كًال من لبنان وسورية. وسافر إىل أوروبا مّرات عّدة وزار 

املانيا وانجلّرتا وسويرسا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا. متزّوج وله ثالث بنات.

كتب املؤلف عن نفسه:
وجدت من الصعب أن أكتب عن نفيس؛ هلذا رأيت أن أرفق صورة ملا كتب الكاتب 

.الختيار ما ترونه البدوي امللثم األردين

السرية*:
ولد عبد اهللا يف الكويت عام ١٩٢١ ودرس يف املدرسة املباركّية، وجنح منذ نضارة شبابه 
إىل األدب، وتذّوق الشعر حتى آل به هذا التذّوق إىل أن أصبح شاعًرا موهوًبا، وناثًرا له 

حمّبوه واملعجبون بأسلوبه!
يّتصل نسب األستاذ عبد اهللا بقبيلة اخلزرج وعىل توايل األّيام هاجر قسم من هذه 
القبيلة إىل (ُعامن) وسكنت مجاعة منهم بلدة اودام وكان يف عداد رجاهلا أجداد عبد 

اهللا.
جاء مّال (رجل الدين) زكريا، والد عبد اُهللا، إىل الكويت منذ أكثر من مخسة وستني 
عاًما وحّل ضيًفا عىل آل الرّزاق، وأّسس كّتاًبا لتحفيظ القرآن الكرمي وصار إماًما ملسجد 
آل عبد الرّزاق مّدة طويلة واقرتن بآنسة من آل األّيويب، هي شقيقة الشاعر املرحوم حممود 

شوقي األّيويب، وأنجب منها شاعرنا عبد اُهللا وإخوته!.
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وبعد أن شاخ والده مّال زكريا توّلى عبد اُهللا؛ وشقيقه األستاذ حمّمد إدارة املدرسة 
التي أّسسها املرحوم والدمها ووّسعاها وأسمياها مدرسة الفّالح وكانت تقع يف سوق ابن 
دعيج قرب دروازة (مدخل املدينة أو البلد املحاط بالسور) العبد الرّزاق، وهي جزء من 

بيتهم، وكان يساعدمها يف إعطاء الدروس مدّرسون آخرون.
عهد  الكويت  معارف  مدير  الشمالن،  اللطيف  عبد  األستاذ  كّلف   ١٩٤٠ عام  ويف 
ذاك عبد اهللا ليكون مدرًسا يف املعارف فعّين أستاًذا يف املدرسة الرشقّية وعمل يف حقل 
التعليم من عام ١٩٤٠ إىل عام ١٩٤٢ وما لبث أن هجر التدريس وصار حماسًبا بدائرة متوين 
األقمشة إىل أن أغلقت هذه الدائرة أبواهبا عام ١٩٤٧ فعمل مع احلاج خالد عبد اللطيف 

احلمد وإخوانه نحو عامني.
القاهرة،  يف  الكويت  لبيت  حماسًبا  املعارف  جملس  عّينه   ١٩٥٠ عام  خريف  ويف 
فبارح الكويت إىل وادي النيل، وأرشف عىل عمله هذا مّدة عرشة أعوام، ويف خريف 
حييى  شقيقه  مع  وعمل  التجاري  القطاع  إىل  وانرصف  عمله  من  استقال   ١٩٦٠ عام 
اجلالية  أبناء  ملتقى  كان  الغربّية  باملانيا   هامبورغ مدينة  يف  جتارًيا  مكتًبا  افتتح  حيث 

هناك. الكويتّية 
وبعد أن استقّلت الكويت يف ١٩٦١/٦/١٩ عّين عبد اهللا عام ١٩٦٢ وزيًرا مفوًضا بوزارة 
اخلارجّية الكويتّية ويف عام ١٩٦٣ نقل وزيًرا مفوًضا إىل السفارة الكويتّية بالقاهرة ويف عام 
١٩٦٦ نقل إىل وزارة اخلارجّية بالكويت وعّين مديًرا لدائرة الصحافة والثقافة فيها كام توّلى 

.رابطة األدباء يف الكويت رئاسة حترير جمّلة البيان التي تصدرها
مناذج من شعره: قرض األستاذ عبد اُهللا الشعر يف سّن مبكرة وأّول قصيدة نظمها 
كانت يف متجيد الثورة العراقّية التي أرضم نارها املرحوم رشيد عايل الكيالين عام ١٩٤١ 

ولكّنها مل تنرش، ومن أبياهتا:

ــــــــــعــــــــــرب قــــــــــد دّقـــــــــــــــــت فــــيــــا ـــــهـــــا الـــــعـــــرب اهنـــــضـــــوا هنـــــض األســــــودســـــــــاعـــــــــة ال أّي

 يوم اجلالء وبعد جالء القّوات الفرنسّية عن سورية عام ١٩٤٦ نرش قصيدة بعنوان
يف جمّلة أصداء السورّية.

االستقالل  لواء  جريدة  يف  قصيدة   اُهللا عبد  نرش  الرشيف  النبوي  املولد  ومبناسبة 
العراقّية، وملا توّلى رئاسة حترير جمّلة البعثة التي أصدرها طّالب البعثة الكويتّية يف القاهرة 
عام ١٩٥٠ جعل منها جمّلة أدبّية راقية وظّل يرئس حتريرها إىل أن أغلقتها احلكومة الكويتّية 

عام ١٩٥٤.
ويف عام ١٩٦٥ وقفنا لألستاذ األنصاري عىل قصيدة رقيقة نابعة من مشاعره يصّح 

نقلها إىل إحدى اللغات احلّية كنموذج عال للشعر الوجداين يف أدبنا املعارص.
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منوذج من نثره: الكتاب من أعّز األصدقاء، وأوفاهم، وأخلصهم، وأصدقهم، ال 
خيلف وعًدا، وال خيون عهًدا وال يكذب أحًدا، بل إّن الكاتب قد يفوق يف ممّيزاته أعّز 
األصدقاء، ألّنه أبًدا حيفظ الّرس، وخيلص القول، فيظهر لك ما خيفي. إن سألته أجابك، 
وإْن بحثت عن حقيقته أفادك مبا عنده. ال يداجي، وال حيايب، وال يرتّفع، وال يتكّبر. 
يناجيك يف وحدتك، ويسامرك يف غربتك، وينادمك يف جلساتك، تلجأ إليه وقت الضيق 
فيسّليك، ويرّوح عنك ّمهك، ويطرد عنك غّمك. حتزن فيخّفف أحزانك، وتغضب فيهّدأ 
من غضبك، وتفرح فريجعك إىل واقع احلياة، وواقع احلياة مّر يف كثري من األحيان، حلو 

يف بعض األحيان.
إىل  وينقل  اخلطأ،  هذا  األّيام  تظهر  حيث  خاطًئا،  كان  وإن  تقوله  ما  حيفظ  الكتاب 
األجيال القادمة ما استودعته من أرسار حياتك، وعصارة أفكارك، وخالصة آرائك. حيّلق 
بك أحياًنا يف دنيا اخليال واألوهام، وينقلك أحياًنا أخرى إىل دنيا الواقع، وجيول بك هنا 
وهناك، ويدّلك عىل احلقائق التي تضطرب فيها هذه احلياة ورّبام كانت احلقائق يف هذه 

احلياة أوهاًما، ورّبام كانت األوهام حقائق ثابتة.
أخريات  تارات  ويشجيك  ويطربك  آخر،  طوًرا  معك  ويبكي  طوًرا،  معك  يغّني 
رشحه  علًما  منه  طلبت  وإن  لك،  رّتله  أدًبا  سألته  وإن  لك،  غّنى  شعًرا  منه  أردت  إذا 
لك. ال يعطيك أكثر ّمما عنده، وال يأخذ منك شيًئا، ال خيدعك القول وال يكذبك 
وحدة  يف  يتضايق  وال  مجع،  يف  يتحّرج  ال  وأدبه،  وفّنه  بعمله  يباهي  وال  احلديث، 
يوحشه  الليل  فال  والنهار،  الليل  عنده  يتساوى  اجللوس.  معه  طال  مهام  يتململ  وال 
وال النهار يسعده، فكالمها عنده زمان، ووقت وآن، وإّنام بعد القارىء عنه يوحشه 
ويضنيه، وقرب القارىء منه يسعده ويشجيه. حيّب املفاجأة وال ميلها، يكره الصمت 
الزمان،  ويصارع  الوحدة  يقارع  اجلفاء،  عىل  صبور  منه.  يتململ  ال  لكّنه  ويطيقه، 

ويصمد أمام اخلطوب.
خيتلف  الكتب  الكتاب؟  من  األصدقاء  وأين  األصدقاء،  أعّز  الكتاب،  هو  هذا 
بعضهم عن بعض، فكتب مادهتا عمل وحقائق، وكتب مادهتا فكر وفن، وكتب مادهتا 
الفكر  وكتب  املجّردة،  واحلقائق  واألرقام،  الواقع  عامل  إىل  تنقلك  العمل  وكتب  خيال 
تتلّمس  حقائق  إىل  جمّردة  حقائق  ومن  وخيال،  واقع  من  العوامل،  شّتى  إىل  بك  تطوف 
أرسار الكون، وتسري أغوار احلياة، وكتب اخليال تطري بك إىل دنيا األوهام، وإىل عامل 

املحض... اخليال 

.[بدوي امللّثم مقتطفات من مقال غري منشور أّلفه الكاتب]*
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مؤّلفاته:
القاهرة-  وشعره حياته  العسكر،  فهد   -١
الكويت، مطبعة هنضة مرص، ١٩٥٦. دراسة.
مطابع  بريوت،  واملجالت،  الكتب  مع   -٢
قدموس اجلديدة، والكويت، املكتب العريب، 

١٩٧٢. دراسات وآراء أدبّية.
الشعر العريب بني العامية والفصحى، الكويت،   -٣
الشعر  عن  دراسة   .١٩٧٣ العرصّية،  املطبعة 

احلديث والشعر العامي.
بينهام،  الضائعة  والوحدة  والسياسة  الساسة   -٤
يف  آراء   .١٩٧٥ العرصّية،  املطبعة  الكويت، 

مواضيع سياسّية عربّية.
الكويت،  احلياة،  يف  وفلسفته  الشبيب  صقر   -٥
آراء  عن  دراسة   .١٩٧٥ العرصّية،  املطبعة 

الشاعر من خالل شعره.
املطبعة  الكويت،  القمر،  عرص  يف  خواطر   -٦
العرصّية، ١٩٧٦. آراء وخواطر يف عرص مشى 

فيه اِإلنسان عىل القمر.
روح القمل، الكويت، املطبعة العرصّية، ١٩٧٧.   -٧

أحاديث ودراسات أدبّية.
العرصّية،  املطبعة  الكويت،  املفّكرين،  حوار   -٨
أدبّية  خمتلفة  أمور  يف  زميل  مع  حوار   .١٩٧٨

واجتامعّية وسياسّية.
البحث عن السالم، الكويت، مطابع اهلدف،   -٩

١٩٧٩. خواطر وآراء سياسّية.
مع الشعراء يف حّدهم وعبثهم، الكويت، دار   -١٠
اليقظة، ١٩٨١. دراسة ألوضاعنا العربّية من 

خالل الشعر العريب القدمي، ومطابقته له.
حوار يف جمتمع صغري، الكويت، منشورات   -١١
غزو  أحداث  عن   .١٩٨٣ السالسل،  ذات 

إرسائيل للبنان.
كتاب احلياة، تأّمالت، الكويت، ٢٠٠٤.  -١٢

عن املؤّلف:
مقابلة:

-٣)  ٣٥ العدد   ،٣ السنة  الفيصل،  جمّلة   -١
١٩٨٠/٤)، ص ٥١-٥٦. 



١٣٥ 

ُزُهور عيل ُأوِنيَسى
النوع األديب: كاتبة قصص، روائّية.
والدهتا: ١٩٣٦ يف قسنطينة، اجلزائر.

١٩٤٥-١٩٥٢؛  قسنطينة،  االبتدائّية،  والتعليم  الرتبية  مدرسة  يف  تعّلمت  ثقافتها: 
كّلية  ّمث  اجلزائر،  جامعة  دخلت  ١٩٥٣-١٩٥٦؛  العاصمة،  اجلزائر  الصادقّية،  فمدرسة 
العاصمة،  اجلزائر  يف  االجتامع،  عمل  اِإلنسانّية،  العلوم  كّلية  ١٩٦٤-١٩٦٩؛  اآلداب، 
١٩٦٩-١٩٧٢ وحصلت عىل ليسانس يف الفلسفة وليسانس يف األدب. حتّضر دكتوراه 

يف عمل االجتامع.

وعند  ومدّرسة.  الوطني  التحرير  جبهة  يف  دائمة  ثورّية  عاملة  سطور:  يف  حياهتا 
االستقالل عادت للتدريس يف مدارس احلكومة اجلزائرّية فعّلمت الفلسفة يف الثانوّية. 
االّتحاد  مؤّسيس  من  حتريرها.  ورئيسة  اجلزائرّية  جمّلة  مديرة  الوطني.  الربملان  يف  نائبة 
الوطني للنساء اجلزائرّيات واّتحاد الكّتاب اجلزائرّيني. عضو خاليا حزب جبهة التحرير 
الوطني وإحدى جلانه الدائمة. وهي أيًضا عضو يف جلنة اِإلعالم باحلزب وجلنة الثقافة 
واِإلعالم يف الربملان اجلزائري. زارت كًال من سورية ومرص والكويت وتونس واملغرب 
ولبنان كام زارت االّتحاد السوفيايت ومنغوليا وفرنسا وسويرسا واملانيا الغربّية. متزّوجة 

وهلا ابن.

السرية:
ولدت الكاتبة، األديبة زهور أونييس يف مدينة قسنطينة رشق العاصمة اجلزائر يف ١٣ كانون 
األّول ١٩٣٦، عاصمة رشق اجلزائر، ويطلق عليها أيًضا مدينة اجلسور املعلقة، وهي مدينة 
بني  وربط  صلدة،  صخرة  هضاب  فوق  قسطنطني  الروماين  القائد  بناها  واسعة،  كبرية 
أحيائها بجسور صخرّية... إّنها مدينة فريدة من نوعها. ولدت من عائلة متوّسطة، وكان 

ترتيبها يف وبني األخوة الثالثة منهم.
وقد تدّرجْت يف دراستها من االبتدائّية يف مدرسة الرتبية والتعليم املختلطة التي أّسستها 

مجعّية العلامء املسلمني بقسنطينة وكان ذلك يف عام ١٩٤٥.
ويف عام ١٩٥٣ انتقلُت من مدينة قسنطينة إىل مدينة اجلزائر العاصمة. وذلك ألسباب 
عائلّية، وتعيش مع أختها البكر، والتي تزّوجت من معّلم. والتحقت باملدرسة التي عّين 



ُزُهور عيل ُأوِنيَسى  ١٣٦

فيها من قبل إدارة مجعّية العلامء التي كانت هي اهليئة الوحيدة يف الوطن التي تعنى بالثقافة، 
والتعليم فيها جيب أن يكون فرنسًيا، واللغة العربّية هي لغة أجنبّية، وحتى يف هذا املضامر 

فإّن تعليمها خيضع لرشوط وأوامر جّد قاسية، ومعرقلة.
وكان نيلها الشهادة االبتدائّية عن طريق مجعّية العلامء بامتياز رغم صغر سّنها.

وعند اندالع الثورة أّول ترشين الثاين ١٩٥٤ انضّمت لصفوف الثورة بقيادة جبهة 
التحرير الوطني.

ويف الواقع فقد بدأت تتعاطى الكتابة وهي يف صفوف الشهادة االبتدائّية يف جمّلة البصائر 
التي كانت تنطق بلسان مجعّية العلامء املسلمني، وهي اجلريدة شبه القّيمة التي كانت تصدر 

ا. يف اجلزائر. ومتول وطنيًّ
اجلزائر  يف  يشء  كّل  توّقف  نوفمرب  الوطني  التحرير  ثورة  بدء  من  وجيزة  فرتة  وبعد 

وبقيت احلال هكذا ملدة سبع سنوات ونصف.
يف بداية ممارسة احلّرية، وبروز الشخصّية اجلزائرّية احلّرة، واملستقّلة عملت زهور يف 
اِإلذاعة الوطنّية، ّمث قامت باملسامهة يف تأسيس بعض الصحف واملجالت الوطنّية وكتبت 

فيها، وكذلك سامهت يف إنشاء االّتحاد الوطني للنساء اجلزائرّيات.
بداية  مع  افتتحت  التي  املدارس  يف  التدريس  إىل  عادت  النشاط  هذا  خضم  ويف 

االستقالل لنرش اللغة والثقافة العربّية.
والرتبوي،  الثقايف  العطاء  حقل  يف  والفعل،  النشاط،  من  القدر  هبذا  تكتف  ومل 
كّلية  فرع  اجلزائرّية  اجلامعة  إىل  فانتسبت  الدراسة،  ممارسة  إىل  عادت  بل  واالنتاجي، 
اآلداب ِإلمتام دراستها التي انقطعت عنها مع بدء الثورة. وهي ما زالت يف الصفوف 

االعدادّية.
ومبسابقة خاّصة أجريت يف كّلية اآلداب ّمت تسجيلها يف عام ١٩٦٤ وختّرجت منها يف 
عام ١٩٦٧ بليسانس اآلداب فانتسبت مرة أخرى إىل كّلية الفلسفة حيث أّن اجلزائر مل يكن 
بعد متوّفًرا فيها الدراسات العليا باللغة القومّية. وهكذا أّمتت دراستها عام ١٩٧٠ فنالت 
ليسانس الفلسفة وتقّدمت لنيل شهادة الدكتوراه يف عمل االجتامع. وهي ما زالت حتّضر 

هذه الدراسة...
لبنان  يف  والعربّية  الوطنّية،  واجلرائد  املجالت  يف  الكتابة  من  زهور  مينع  مل  هذا  كل 

وسورية ومرص... إلخ.
ِإلنشاء،  الفلسفة  أستاذة  كانت  حيث  التعليم  من  زهور  استدعيت   ١٩٧٠ عام  ويف 
وإصدار أّول جمّلة خاصة باملرأة اجلزائرّية. تصدر يف اجلزائر، وباللغة القومّية، وكذلك باللغة 
الفرنسّية وقد أطلق عليها اسم جمّلة اجلزائرّية لتكون اللسان املركزي لالّتحاد الوطني للنساء 

اجلزائرّيات.
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التي  وهي  سنوات،  عرش  حالًيا  العمر  من  وهلا  باللغتني،  املجّلة،  صدرت  وبالفعل 
تديرها وترأس حتريرها، وتنرش افتتاحياهتا، والعديد من مواضيعها املتنّوعة، مع املحافظة 
النائم،  الرصيف  الكتب:  يف  وكذلك  األخرى،  املجالت  يف  القصيص  انتاجها  نرش  عىل 
وكتبت  اآلخر،  الشاطىء  وعىل  مرص.  من  العلاموي*  سهري  الدكتورة  مقدمته  وكتبت 
من  اسم:  حتمل  طويلة  رواية  ّمث  الشاطىء*)  (بنت  الرمحن  عبد  عائشة  الدكتورة  مقّدمته 
وهو وزير  أمحد طالب اِإلبراهيمي،  للدكتور  مبقّدمة  نرشهتا  يومّيات مدرسة حّرة، وقد 

سابق، ووزير مستشار يف رئاسة اجلمهورّية.
يضاف إىل ذلك مهامها كنائبة يف الربملان. أول برملان جزائري املجلس الوطني الشعبي، 

وعضو يف جلنته الثقافّية، وعضو يف جلنة اِإلعالم للحزب.
كل هذه املهام، واألعامل مل تعطل زهور من متابعة الكتابة. صحيح أّنها تقلل من 
انتاج الكتب، إّال أّن ذلك ليس هو اهلدف، وإّنام اهلدف هو إيصال الكلمة احلّرة، وامللتزمة 

واملبارشة للمواطن وللمواطنة عن طريق الصحافة، واِإلذاعة، ّمث الكتاب.
إّنها يف معركة دائمة ودائبة مع الزمن يف سبيل نرش الكلمة والثقافة العربّية يف اجلزائر 
التي حرمت قًرسا وطغياًنا من لغتها طيلة مخس أجيال كاملة. إّنها معركة قاسية قد تكون 

أشّد قوة ومعاناة يف معركة التحرير.
وهذا ما نذرت زهور نفسها من أجله، ومن أجل حتقيقه. إّنه معركتها األوىل والنهائّية. 
بالطبع، يدخل يف هذه املعركة وضع وموضع املرأة بشكل واسع يف املجتمع. وهذا الوضع، 

واملوضع، وبالتايل املعضلة هي تدخل يف اهتامماهتا املبارشة والدائمة.
وهكذا انطلقت يف الكتابة، قبل االستقالل، يف جمّلة البصائر، وبعد االستقالل كتبت 
يف معظم املجالت الوطنّية: اجليش، املجاهد، الشعب، آمال الثقافة... إلخ باِإلضافة إىل 

املجّلة اجلزائرّية التي تديرها وترأس حتريرها منذ عرش سنوات.
وفيام خيّصها، فقد كتبت، وما زالت تكتب، وتعمل ألجل املجتمع اجلزائري ككّل، 
مع االهتامم املركز عىل حالة املرأة: فاملرأة يف املجتمع اجلزائري، وقد تكون يف جمتمعات 
العامل الثالث، باختالف يف النسب واحلجم، تتعّرض ألوضاع ومشاكل تفوق ما يتعّرض 

له الرجل الذي هو زوجها، أخوها، ابنها... إلخ.
نحو املجتمع وقضاياه  تنترص لاللتزام  كّل كتابتها  يف  املوضوعي تراها  وهبذا املفهوم 
األساسّية وكذلك تنترص للمرأة وال تنحاز هلا، إذ أّن االنحياز التام واألكيد بالنسبة لزهور 

هو املجتمع اجلزائري كّله.
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مؤّلفاهتا:
الرصيف النائم، القاهرة، الدار القومّية للنرش،   -١

١٩٦٧. مع مقّدمة لسهري القلاموي.
عىل الشاطىء اآلخر، اجلزائر، الرشكة الوطنّية   -٢
لبنت  مقّدمة  مع   .١٩٧٧ والتوزيع،  للنرش 

الشاطىء.
الرشكة  اجلزائر،  حّرة،  مدّرسة  يوميات  من   -٣
مع  رواية.   .١٩٧٩ والتوزيع،  للنرش  الوطنّية 

مقّدمة ألمحد طالب اِإلبراهيمي.
عجائز القمر، ١٩٩٤.  -٤

عن املؤّلفة:
زهور  مع  أدبّية  وقفة  الرمحن:  عبد  سالمة،   -١
 ،أونييس، أّول أديبة جزائرّية تكتب بالعربّية
املوقف األديب، رقم ١٥٣-١٥٤ (١-١٩٨٤/٢)، 

ص ٣٣-٣٥. تقدمي وتقييم ومقابلة.



١٣٩ 

وب العبد الواحد ذو النون َأيُّ
النوع األديب: قصيص، روائي.

والدته: ١٩٠٨ يف املوصل، العراق.
وفاته: ١٩٩٨.

إىل  انتقل  ١٩١٤-١٩٢٢؛  الكّتاب،  بعد  املوصل  يف  اِإلسالمّية  املدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
بغداد،  يف  العالية  املعّلمني  دار  إىل  وبعدها  ١٩٢٢-١٩٢٧؛  املوصل،  يف  الثانوّية  املدرسة 

.١٩٢٧-١٩٢٩

شغل  املعّلمني.  ودار  والثانوية  املتوّسطة  املدارس  يف  مدّرًسا  عمل  سطور:  يف  حياته 
منصب مدير معهد الفنون اجلميلة ومدير الدعاية والنرش واِإلرشاد يف عهد عبد الكرمي 
من:  كل  يف  عضًوا  وكان  وبراغ.  فينا  يف  صحفي  ملحق  ّمث  واحدة،  سنة  ملّدة  قاسم 
احلزب الشيوعي العراقي ملّدة سنة واحلزب الوطني الدميقراطي يف العراق وجلنة الدفاع 
عن  الدفاع  ومجعّية  قصرية،  ملّدة  العراق  يف  النيايب  واملجلس  العراق،  يف  اِإلسالم  عن 
الشعب العراقي ضّد ثورة حزب البعث بعد مقتل عبد الكرمي قاسم. لقد زار لبنان عّدة 
١٩٧٢، زار مرص أيًضا سنة ١٩٧٢.  مرات خالل موسم الصيف، ١٩٣٤-١٩٣٥ وسنة 
١٩٧٥، والنمسا عّدة مّرات ويقيم   ،١٩٥٤  ،١٩٣٧ ١٩٣٣ وتركيا،  وسافر إىل إيران، 
وغينيا  وبلغاريا  هنغاريا  وزار   ١٩٦٢-١٩٦٦ بتشيكوسلوفاكيا  وأقام  اآلن.  حّتى  فيها 
وإسبانيا والصومال وسويرسا والدامنارك وأملانيا (الرشقّية والغربّية) وسكوتلندا. متزّوج 

وله مخسة أوالد.

السرية:
لقد رويت قّصة حيايت بسلسلة كتّيبات سيبلغ عددها سبعة وعدد صفحاهتا يقارب األلف 
وأسّميها كام ييل: الطفولة، الصبا والشباب، مع احلياة وجًها لوجه، الرّد وهذه األجزاء 
ختّص حيايت يف عهد العراق امللكي، ّمث الفجر الكاذب، بني فجرين. الفجر الصادق وهي 
يتعّلق  فيام  جًدا  مكشوفة  رصحية  بلغة  مكتوبة  اآلن.  حّتى   ١٩٥٨ ثورة  منذ  حيايت  تتناول 
بحيايت األدبّية واالجتامعّية واجلنسّية. ونقد بعض النّقاد والكّتاب هذا األسلوب األّول من 
نوعه يف البالد العربية، وقد صدر من هذه السلسلة أربعة، وأنا مصّمم عىل إكامهلا طباعة 

بعد أن أكملت كتابة بإذن اهللا وإليك ملّخص ما جاء فيها:
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شقراء  أّمي  وكانت  عربيني،  عراقيني  أبوين  من   ١٩٠٨ شتاء  يف  املوصل،  يف  ولدت 
مجيلة مع انتامئها إىل عشائر العرب، وأيب أبيض اللون وسيًما ويقال أّن جده قدم من الرشق 
أيب  أنتج  فقد  بالتدليل  أمتّتع  ومل  صائًغا.  وكان  مرزا  واسمه  وكردستان،  العجم  جهة  من 
الباقون  وعاش  والعارش  التاسع  وكذلك  طفًال  األّول  مات  بنتني.  بينهم  ولًدا  عرش  اثني 
عجائزنا  تروهيا  القصص  إىل  االستامع  أحّب  الطفولة  منذ  كنت  شاًبا.  عرش  الثاين  وانتحر 
والقراءة  والكتابة  القرآن  قراءة  وأتقنت  الشتاء.  يف  الكانون  حول  نتحّلق  حني  وخصوًصا 
بصورة ساذجة يف الكتاب (املال) يف حمّلتنا رأس الكور يف املوصل. ونقلني أيب إىل املدرسة 
اِإلسالمّية التي أّسست بعد احتالل املوصل من قبل اِإلنجليز، بعد احلرب العاملّية األوىل 
تًوا. ويف هذا الدور وما يليه كان هلوي الوحيد قراءة القصص املرتمجة التي كانت تأيت من 
أوجر  وكنت  قّصة  لقراءة  ألتفّرغ  املدرسّية  واجبايت  إكامل  يف  أرسع  وكنت  ولبنان.  مرص 
القصص من مكتبات ودكاكني تؤّجرها للربح وكانت يومّيتي الزهيدة من أيب تعينني عىل 
ذلك. وبرزت يف الدراسة اِإلبتدائّية والثانوّية فكنت األّول عىل صّفي وكنت هلذا السبب 
أعني رفاقي عىل تفّهم الدروس وحّل الواجبات وبقيت كذلك حتى أهنيت الدراسة العليا. 
ونتيجة املطالعة تعّرفت عىل أكابر كّتاب القّصة العاملّيني كلهم تقريًبا وكان أكثرهم تأثًريا 
عىل (دستويفسكي). دخلت دار املعّلمني العالية يف بغداد، ولتفوقي رّشحت للبعثة ١٩٢٩ 
ولكّني حرمت منها بسبب قرص نظري كام قيل يل وكّذبت احلوادث هذا املّدعي. فحاولت 
أن أكتب وأقرأ كثًريا ومل أستعمل النظارات لفرض الكتابة والقراءة ضغط (فقط) حّتى بلغت 
اخلمسني من العمر، وكنت جلّدي يف الدرس وتفّرغي لقراءة القصص بعيًدا عن الواقع، 
وعن السياسة وغري ذلك. ومل أخرت دار املعّلمني العالية إّال لقرص مّدة الدراسة فيها (سنتان) 
ولضعف حالتنا املالّية بعد وفاة أيب. وبدأت أدرس العلوم الرياضّية والطبيعّية يف بغداد يف 
دار املعّلمني األولّية، فقد كان هذا اختصايص، وبعد سنة عّينت مدير مدرسة متوّسطة 
يف مدينة النارصّية، وأدرت مدرسة إدارة حّرة فاصطدمت مبترصف اللواء الذي نفاين من 
مدينة النارصّية بسبب إطالق حرّية التفكري السيايس للطّالب. وساندتني وزارة املعارف 
ولكّني حّولت إىل النجف يف منتصف السنة الدراسّية مديًرا ملتوّسطتها أيًضا. وكان يل يف 
النجف جتارب ودراسات عنيفة غريبة واهتمني فيها أحد الوجهاء، بأّني أدعو إىل اجلمهورّية 
بسبب شفاعته يف إرجاع طالب مطرود أهان أحد املدّرسني فحّولت مدرًسا إىل بغداد 
بعد ثالثة أشهر. وقد كادت السلطة تطردين من اخلدمة بقانون الذيل، وّملا أقيض يف الوظيفة 
سنتني. إّال أّن تقدير أستاذي ساطع احلرصي ووقوفه معي حال دون ذلك. وبعدها خدمت 
يف السليامنّية والنارصّية مدرًسا ّمث مديًرا ملتوّسطة األخرية، وبعدها يف الديوانّية ملّدة قصرية 
حتى تركتها وطلبت النقل إىل بغداد بسبب انتحار حبيبة إيرانّية حلقتني من إيران يف زياريت 

الوحيدة هلا ١٩٣٣.
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حائًال  اجلنسية  العالقات  يف  التشّدد  كان  فقد  مضطربة.  اجلنسّية  حيايت  كانت  لقد 
خلجيل،  هبا،  واكتفائي  الرسّية  العادة  ممارستي  سّبب  قد  جنسّية  ممارسة  أّية  وبني  بيني 
السياسّية  باحلرّيات  إمياين  جانب  إىل  بحّريتها  واِإلميان  املرأة  احرتام  من  به  تشّبعت  وملا 
واالجتامعّية، دون التوّرط بالدعوة القلمّية والسياسّية لكّل مبادئي. وّملا وجدت أّن احلياة 
يف  تقّدمي  مع  القصص  جتاوزت  التي  واملطالعة،  بالقراءة  كسبته  ما  مع  تتناىف  العملّية 
السّن، ختتلف كثًريا عن املثاليات، بدأت أكتب وكان ذلك سنة ١٩٣٣. وقد عارشت 
يف  االجتامعّية  أحوايل  اضطراب  يف  السبب  وكانت  سنني.  ست  مّدة  أّمي  سّن  يف  كهلة 
الزواج  املستحيل  من  كان  إذ  فيه،  املعينة  املرشدة  هي  وكانت  املتعّدد  والزواج  املعارشة 
الثقافة  من  اكتسبته  مما  عالية  رشوًطا  الزواج  يف  أشرتط  وكنت  ا.  وسنًّ وكامًال  مجاًال  هبا 
ا  اجتامعيًّ كاتًبا  وبرزت  يومذاك.  العراق  جمتمع  يف  مستحيلة  رشوطي  وكانت  باملطالعة. 
يف حقل املقال والقّصة القصرية حّتى غطت شهريت عىل معارصّي يف هذا الفن. كتبت 
أّوًال يف اجلرائد ّمث يف جمّلة العرص احلديث مع عدد من املثّقفني االشرتاكّيني العرصّيني ّمث 
باسم  بغداد  إىل  فنقلتها  املوصل،  يف  مؤسساها  عنها  ختىل  حتى  املوصلية  املجلة  جمّلة  يف 
أخي نوري أيوب إذ كنت أعتمد عىل الوظيفة يف معايش ومعاش أوالدي من زوجتني 
قصصّية  جمموعات  أصدر  ذلك  جانب  إىل  وكنت  توّقفها.  حّتى  الفعيل  حمّررها  وبقيت 
(مسدسات) إىل جانب الروايات الطويلة واملقاالت االجتامعّية والسياسّية حّتى لفّت نظر 
احلزب الشيوعي العراقي، فوّرطني يف االشرتاك فيه يف أوائل سنني احلرب العاملّية الثانية، 
التي  الدميقراطّية  اشرتاكّيتي  مع  تتفق  ال  هلا  يدعون  التي  الشيوعّية  أّن  تبّين  ما  ورسعان 
نفيس  رّشحت  وقد  العراق.  يف  االشرتاكي  الوطني  احلزب  مبادىء  مع  تتطابق  كانت 
وفزت  واحد  بصوت  األوىل  يف  فخرسهتا   ،١٩٥٤  ،١٩٤٨ مّرتني  املوصل  عن  للنيابة 
نّواب   ٨ وجود  من  احلكومة  خافت  فقد  أشهر  بضعة  إّال  النيابة  يف  أمهل  ومل  بالثانية، 
قد  مىض  فيام  وكنت  والوظيفة.  النيابة  وخرسنا  املجلس  فسّدت  نائًبا   ١٥٠ بني  أحرار 
حتت  ومرضت  وّفرت  ما  كّل  وخرست  فحسبت  الزراعة،  طريق  عن  االثراء  حاولت 
ّمث  للمهندسني،  اخلرائط  طباعة  فامرست  النيابة،  بعد  العيش  عىل  أعن  ومل  الديون  طائلة 
أسندهتا إىل ابني البكر وهجرت العراق إىل اخلارج، إىل فّينا مببلغ زهيد وراتب تقاعدي 
قليل، وغرقت يف مغرتيب باجلنس والدراسة والتثّقف حّتى حدثت ثورة ١٩٥٨ فرّشحت 
سفًريا جلمهوريتي بلغاريا ورومانيا ّمث رجاين عبد الكرمي قاسم أن أدير مديرّية اِإلرشاد 
واِإلذاعة مّدة سنة فقط ِإلنقاذها من الفوىض والتسّيب. ولكّني رأيت أّن أسلوب قاسم 
يف احلكم سيؤول إىل مرصعه ومرصع أنصاره، فرجوته االنتقال إىل اخلارج ولو بوظيفة 
ملحق صحفي ِإلكامل مّدة خدمتي التقاعدّية فعّينت ملحًقا صحفًيا يف فييّنا ّمث يف براغ 
حّتى قتل قاسم، وطاردين أعداؤه، فقاومت مع العراقّيني املطاردين بتأسيس جلنة الدفاع 
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

رسل الثقافة، بغداد، وزارة املعارف، ١٩٣٧.  -١
الضحايا، بغداد، وزارة الثقافة، ١٩٣٧.  -٢
صديقي، بغداد، وزارة الثقافة، ١٩٣٨.  -٣

وحي الفن، بغداد، وزارة الثقافة واِإلرشاد،   -٤
.١٩٣٨

الكادحون، بغداد، وزارة الثقافة واِإلرشاد،   -٥
.١٩٣٩

واِإلرشاد،  الثقافة  وزارة  بغداد،  بابل،  برج   -٦
.١٩٣٩

الثقافة  وزارة  بغداد،  حمنته،  يف  العقل   -٧
واِإلرشاد، ١٩٤٠.

محّيات، بغداد، وزارة الثقافة واِإلرشاد، ١٩٤٠.  -٨
الثقافة  وزارة  بغداد،  الشاملة،  الكارثة   -٩

واِإلرشاد، ١٩٤٥.
عظمة فارة، بغداد، وزارة الثقافة واِإلرشاد،   -١٠

.١٩٤٦
الثقافة  وزارة  بغداد،  ظمأى،  قلوب   -١١

واِإلرشاد، ١٩٤٨.
صور شّتى، بغداد، وزارة الثقافة واِإلرشاد،   -١٢

.١٩٤٨

الثقافة  وزارة  بغداد،  فييّنا،  من  قصص   -١٣
واِإلرشاد، ١٩٥٨.

الثقافة  وزارة  بغداد،  املنسّية،  الرسائل   -١٤
واِإلرشاد، ١٩٥٨.

قرن الالجئني، بغداد وزارة الثقافة واِإلرشاد،   -١٥
.١٩٧٧

ب) روايات:
الثقافة  وزارة  بغداد،  إبراهيم،  الدكتور   -١

واِإلرشاد، ١٩٣٩.
الثقافة  وزارة  بغداد،  واملاء،  واألرض  اليد   -٢

واِإلرشاد، ١٩٤٨.
يف  متوز   ١٤ مجهورّية  والتاريخ،  احلقيقة   -٣

العراق...، بغداد، (د.ت).
العودة،  دار  بريوت،  السالم،  الدنيا  وعىل   -٤

.١٩٧٢
فييّنا،  يف  باألوفست  وكوجكا،  هريرة  أبو   -٥

١٩٧٨. تشبه قّصة مدينتني لديكنز.
 .١٩٧٨ فييّنا،  يف  باألوفست  متوز،  يف  بعث   -٦
حزب  حكم  العراق  يف  للحكم  عال  تقييم 

البعث.
م ١  أيوب،  النون  ذي  ألدب  الكاملة  اآلثار   -٧
و٢ (القصص)، م ٣ (الرواية)، بغداد، وزارة 

األعالم، ١٩٧٧-١٩٧٨.

العراقّية يف براغ حّتى انفجرت األزمة بعد مقتل عارف وتنّفست احلرّية بعد ثورة ١٩٦٨ 
البعثّية، وعندها بدأت العالقة بيني وبني مجهورّية ١٧-٣٠ متوز [كذا] ١٩٦٨ تتوّطد شيًئا 
اجلمهورّية  هذه  ألهداف  املتحّمسني  املنارصين  أعداد  يف  وأصبحت  قويت  حّتى  فشيًئا 
العربّية االشرتاكّية املثالّية وأّيدهتا يف حترير املرأة وإزالة األّمية والتحّرر الكامل من السيطرة 
األجنبّية وحماولة حتقيق الوحدة العربّية. وكّل ذلك أهداف توّخيتها يف آثاري القلمّية وقد 
لقيني السّيد كمون (عضو يف املجمع العلمي) مّرة فقال يل بالنص لقد أشعلت فتيًال 
طويًال جًدا انفجر اآلن هدفه، إّن تقّدمي يف السّن مل حيّل بني االنتاج وبيني وأستطيع 
أن أقول بأّني قد ازددت اآلن نشاًطا وانتاًجا. أنرش مبختلف الطرق إىل أن حيول املوت 

بيني وبني احلياة.
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السرية الذاتية: (صدرت اىل اآلن اربع اجزاء):   -٨
والشباب،  الصبى  بندوقية)،  (يف  الطفولة 
دار  بريوت،  والرد  لوحه،  وجها  احلياة  مع 

الكتب، (د.ت). 
دار  تونس،  وكوجكا،  هريرة  ايب  كبوت   -٩

املعارف، ١٩٩٦. 

ج) ترمجة:
أكرم  مع  باالشرتاك  ترمجت  والبنون،  اآلباء   -١

فاضل، بغداد، ١٩٤٥.

عن املؤلف:
مقالة:

اآلداب، آذار ١٩٧٩، ص ١٨.  -١



 ١٤٤

ويب ياسني صالح اَأليُّ
النوع األديب: شاعر وناقد.

والدته: ١٩٣٧ يف اهلري، البرتون، لبنان.
طرابلس  للبنني،  الرسمّية  النموذج  مدرسة  يف  واملتوّسطة  االبتدائّية  علومه  تلّقى  ثقافته: 
إىل  انتقل  ١٩٥٩؛  التعليمّية،  الشهادة  ونال  واملعّلامت،  املعّلمني  دار  دخل  ١٩٥١-١٩٥٥؛ 
معهد البكالوريا املسائّية للمقاصد اِإلسالمّية، بريوت؛ نال اِإلجازة التعليمّية يف اللغة العربّية 
وآداهبا من كلّية اآلداب، يف اجلامعة اللبنانّية، ١٩٦٥؛ حيمل ليسانس يف عمل النفس من 
جامعة  من  واملاجستري   ،١٩٦١-١٩٦٢ فرنسا،  ليون،  جلامعة  التابعة  العليا  اآلداب  مدرسة 
القّديس يوسف، بريوت ١٩٦٩؛ والدكتوراه يف األدب العريب، قسم اِإلسالمّيات، من 

جامعة السوربون، فرنسا.

حياته يف سطور: دّرس يف مراحل التعليم كافة حتى اجلامعي: كان رئيس القسم العريب 
يف كلّية اآلداب، اجلامعة اللبنانّية، وضيف حمّرر يف جمّلة املورد العراقّية مّدة أربع سنوات 
١٩٧٦-١٩٨٠. عضو كّل من اّتحاد الكّتاب اللبنانّيني منذ ١٩٧٠، واّتحاد الكّتاب العرب 
بدمشق منذ ١٩٨١ وعضو مؤسس منتدى طرابلس الشعري منذ ١٩٨١؛ عضو املجلس 
منذ  وكثرية  خمتلفة  أوقات  يف  سوريا  زار  اِإلدارّية.  اهليئة  وعضو  الشاميل  للبنان  الثقايف 
١٩٦١، وأقام يف العراق سنتني تقريًبا ١٩٧٦-١٩٧٧. وزار كًال من مرص وفرنسا وتركيا 
متزّوج  وهنغاريا.  وتشيكوسلوفاكيا  والنمسا  ويوغوسالفيا  واليونان  وبلغاريا  وسويرسا 

وله ثالثة أوالد.

السرية:
ولدت ونشأت يف قرية صغرية من قرى قضاء البرتون، يف منتصف الطريق الساحيل ما بني 
طرابلس شامًال وجبيل جنوًبا. وهذه القرية هي اُهلري بضم اهلاء وكرسها.. ويف بيت 
متواضع يقع وسط حقول من األشجار املثمرة عىل اختالفها. تلّقيت درويس األوىل يف 
مدرسة القرية التابعة جلمعّية املقاصد اِإلسالمّية اخلريّية يف بريوت. وهي كناية عن غرفة 
اللغة  قواعد  فيها  تعّلمت  جمتمعة..  ابتدائّية  صفوف  ومخسة  واحد  معّلم  هلا  واحدة  كبرية 
العربّية وقراءة القرآن الكرمي الذي ختمت قراءته أربع مّرات وقد ظهرت عّيل امارات األدب 

والغناء والتجويد يف سن مبكر.
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لعبت حياة القرية بحقوهلا وبرارهيا وشاطئها الساحر اجلميل، أدواًرا ملحوظة يف طبع 
أديب وتطّلعايت األدبّية، بالطابع الرومنطيقي، فعرفت احلّب مبكًرا جًدا (يف حدود الثانية 
عرشة) وانتهجت اِإلخالص والطهارة والتضحية يف حيايت العاطفّية، التي مل أعرف هلا 
واملذّكرات  واخلواطر  الشعر  لكتابة  ينضب  ال  معني  عندي  فاملرأة  اِإلطالق.  عىل  حًدا 

األدبية.
فيام بعد، انتقلت إىل طرابلس وأمضيت فيها ست سنوات متتالية نلت فيها الشهادتني 
نّصوح  املرحوم  الشيخ  املقرىء  أساتذيت  أبرز  وكان  (الربوفيه)..  والعالية  األوىل  اِإلعدادّية 

البارودي، واملريب القدير املرحوم أنور املقّدم.
ّمث التحقت مبدرسة دار املعّلمني واملعّلامت، الوحيدة يومذاك، يف بريوت، حيث تسّنت 
تأّثرت  وقد  والعلمّية.  واالجتامعّية  والسياسّية  الرتبوّية  الصعد،  خمتلف  عىل  غنية  حياة  يل 
بأساتذة ومرّبني كبار أرشفوا عىل تربيتي وتدرييس أذكر منهم املريب الكبري واصف بارودي 
والدكتور خليل اجلر والشاعر سعيد عقل* والشاعر جوزيف نجيم والرّسام اللبناين قيرص 
اجلميل والرّسام رشيد وهبي واألديب املوسوعي فؤاد أفرام البستاين... وكان ذلك ما بني 
األّول  بقسميها  البكالوريا  شهاديت  برنامج  املساء  يف  أدرس  كنت  حيث  و١٩٥٩   ١٩٥٦
والثاين. وأخذت أمارس التعليم االبتدائي يف إحدى املدارس الرسمّية يف العاصمة، وأتابع 
حتصييل اجلامعي يف مدرسة اآلداب العليا التابعة جلامعة ليون واجلامعة اللبنانية، كلّية اآلداب. 
فمل أوّفق يف نيل إجازة يف عمل النفس كام كنت أشتهي، بل حصلت عىل شهادتني من أصل 
أربع تتأّلف منها االجازة، ومها: شهادة يف عمل النفس العام، وشهادة يف عمل نفس الطفل 
يف  به  بأس  ال  غنى  النفسّية  الدراسة  هذه  يل  أتاحت  الفرنسّية.  اللغة  يف  ومها  واملراهق، 
العلوم النفسّية والتجارب واملعارف املنّوعة بصورة يصعب جتاهلها يف دراسة أديب وأساليبي 

التعبريّية.
ويف عام ١٩٦٥ ختّرجت يف كلّية اآلداب يف اجلامعة اللبنانّية حائًزا عىل االجازة التعليمّية 

يف اللغة العربّية وآداهبا.
يف  العليا)  الدراسات  (دبلوم  املاجستري  مقّررات  أنجزت  و١٩٦٩   ١٩٦٦ عام  بني  ما 
األدب العريب من جامعة القّديس يوسف، وناقشت أطروحة بعنوان: صفي الدين احلّلي 
نرشهتا عام ١٩٧١. وبذلك أكون قد دخلت ميدان الدراسة األكادميّية ودخلت ميدان النرش 
ومعاناة الكتابة النقدّية املعّمقة. وكنت آنذاك أمارس التعليم الثانوي بدًءا من عام ١٩٦٦. ّمما 
ساعدين عىل صقل دراستي ونخلها وتعميقها، إذ ال يشء كالتدريس من مرّسخ ومعّمق 

لألديب والعامل عىل السواء...
عام ١٩٧٠، ويف مطلع الشهر التاسع، سافرت إىل باريس والتحقت بجامعة السوربون، 
وسّجلت موضوًعا ألطروحة الدكتوراه بعنوان: معجم الشعراء يف لسان العرب بإرشاف 
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املسترشق الفرنيس أندريه ميكال، الذي قّدم يل كّل املساعدة النجاز الرسالة التي أمضيت 
يف كتابتها مخس سنوات وناقشتها يوم ٢٥ ترشين الثاين ١٩٧٥ ونلت عليها الدرجة العليا. 
وكانت األطروحة عمًال نافًعا رّحبت به اجلامعة منذ عرضه عليها وكذلك فعل أساتذة 

كبار عرب وأجانب.
حيايت،  عىل  بصامهتا  ترتك  أن  دون  لبنان  يف  و١٩٧٦)   ١٩٧٥) السنتني  حرب  متّر  مل 
إذ كنت واحًدا من األلوف الذين رضبتهم احلرب يف الصميم. ففقدت الوالدين والبيت 
واملكتبة، وهاجرت مع املهاجرين معانًيا من قساوة التّرشد واليتم املفاجىء حتى احتضنتني 
بغداد صيف ١٩٧٦، فعّينت حمرًرا يف إحدى أرقى املجالت الرتاثّية األدبّية يف الوطن العريب، 
املورد التي أتاح يل العمل فيها ويف ردهات ومكاتب وزارة اِإلعالم العراقّية، التعّرف إىل 
ّممن  العربّية  األقطار  من  آخر  وعدد  ومرص  العراق  من  كّل  يف  والعمل  األدب  رجال  معظم 

احتوهتم عاصمة الرشيد.
اجلامعي  التدريس  ومارست  العربّية  اللغة  قسم  الرتبية،  بكلية  التحقت  ذلك،  بعد 
ألّول مّرة فنجحت وأفدت من ذلك خربة وتأليًفا فضًال عن أسامء األدبّية الكبرية يف 
احلقل اجلامعي وهو ما مّكنني من النرش الصحفي واِإلذاعي وفًقا للظروف واألحوال 

املؤاتية.
صيف ١٩٧٧، وأثناء إقامتي القصرية ما بني بحمدون، حيث كنت أصطاف، وصيدا، 
شعرّية  جمموعة  أّول  إصدار  فقّررت  به،  والتأّسي  الشعر  شجن  يب  هاج  شقيقتي،  حيث 
بصفحات  هلا  وقّدمت  و١٩٧٦،   ١٩٦٠ بني  ما  قصيدة  اخلمسني  يقارب  ما  ضّمنتها  يل 
رشحت فيها كثًريا من ظروف الكتابة الشعرّية وموقفي من الشعر والشعراء ودور النرش 
وحمالته ومنابر اِإلعالم، حيسن االّطالع عليها ملن رغب يف معرفة املزيد من معانايت مع 
الكتابة والنرش ومفهومي اخلاص للشعر... وسّميت املجموعة: مسافر للحزن واحلنني متثيًال 
لواقعي النفيس والزماين، ورسًما ألطياف القصائد وموضوعاهتا التي يكتنفها كّل من احلزن 

واحلنني...
أثناء ذلك كّله، مل يتوّقف قلبي عن النبض باحلّب ألكثر من امرأة، كانت كل واحدة 
وكتابات  وقصائد  أعمق  ومعاناة  صفحات،  أو  صفحة  عندي  احلّب  كتاب  إىل  تضيف 
أغنى وأبعد مدى. ومن املفيد التأكيد أّنني يف كّل مّرة أحببت فيها، كنت أشعر وكأّنني 
أحّب ألّول مّرة، فيندفع شّالل احلّب وهيدر يف أعامقي، ويورثني االيغال يف شعاب النفس 
واخليال وما يستدعي ذلك من قلق وجودي يقظ، وتأمل وانشداد نحو املجهول من آفاق 

العالقة الالمنتهية مع املرأة.
بالعمل  و١٩٦٦،   ١٩٥٤ بني  ما  املمتّدة  الفرتة  يف  ترّكزت  فقد  السياسّية،  جتاريب  أّما 
التجسيد  يومذاك  فيها  رأيت  التي   العرب القومّيني  حركة  صفوف  يف  املنّظم،  احلزيب 
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األفضل للنضال القومي العريب وحترير األرض العربّية وحتقيق املجتمع الوحدوي االشرتاكي 
تربيتي  إىل  أضافت  حيث  وتفان  إخالص  بكل   احلركة هذه  يف  عملت  وقد  األفضل. 
القروّية الربيئة، التضحية والصرب وااللتزام الثوري وكثًريا من مقّومات الشخصّية القوّية التي 

ال تعرف امليوعة أو الفوىض أو الفراغ أو االنحراف أو ما شابه.
ولكّنني بعد انقسام احلركة إىل جناحني، أحدمها شيوعي ماركيس، واآلخر قومي، 
وجدت نفيس خارج التنظيم، وخارج املنطق املنظم ألي حزب كان، حيث يئست من 
أي تنظيم حزيب آخر، جيّسد يل معامل األمل يف حتقيق املجتمع العريب أو اللبناين الذي أنشد. 
عىل أّني مل أختّل يوًما واحًدا عن التزامايت ومشاعري القومّية العربّية التي أصبحت بالنسبة 
إّيل، العنارص املكّملة لشخصّيتي ونضايل وعالقايت االجتامعّية. وبقيت عىل هذه احلال من 
دون انضواء يف أي من التنظيامت واألحزاب املحلّية أو القومّية حتى هذا التاريخ... وهيهات 
يل ذلك، وبخاصة بعد اكتشاف الزيف الكبري الذي تنطوي عليه معظم أحزاب هذه األّمة 

وتنظيامهتا املحلّية!
سبيل  منهم، عىل  بآخر، فأذكر  أو  بشكل  هبم  إىل الكّتاب الذين تأّثرت  بالنسبة  أما 

التوضيح:
القرآن الكرمي وعامله القديس البالغي اخلالب. (أ) 

من لبنان: ميخائيل نعيمة*، جربان خليل جربان، أمني الرحياين، توفيق يوسف  (ب) 
عّواد*، سعيد عقل*، فؤاد سليامن، انطوان غّطاس كرم*، وجوزيف نجيم.

من األدباء العرب: أمحد أمني، أمحد حسن الزّيات، توفيق احلكيم*، إبراهيم عبد  (ج) 
القادر املازين، مصطفى املنفلوطي، طه حسني*، شوقي ضيف*.

من أدباء الفرنجة: فيكتور هوغو، الفرد موسيه، المرتني، شاتوبريان، البري  (د) 
كامو، رامبو، فالريي، اندريه مالرو (من فرنسا) وجوته، وشيللر (من أملانيا) 
وميخائيل  وبوشكني  وترجينيف  وتشيخوف  وتولستوي  ودوستويفسكي 
س.  بو،وت.  آلن  وإدغار  مهنجواي  وارنست  روسيا)،  (من  شولوخوف 
أذكر  أن  إال  يسعني  وال  أمريكا).  (من  ويتامن  وولت  وووردزورث  اليوت 
املوسيقى الكالسيكّية وأعالمها الكبار ويف مقّدمتهم موزار وبتهوفن وشوبان 
الكثري،  وغريهم  وشوبرت  ورمخانينوف  وبرليوز  وبرامهز  وتشايكوفسكي 

فهم مبثابة البؤر التي تتفّجر عىل أنغامها ينابيع الشعر والتجّلي األديب..
طرابلس ١٩٨٤/١/١٣
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مؤّلفاته:
الكتاب  دار  بريوت،  احلّلي،  الدين  صفي   -١
أدب  يف  ملاجستري  أطروحة   .١٩٧١ اللبناين، 

عرص املامليك.
ُمسافر للحزن واحلنني، بريوت/صيدا، املكتبة   -٢

العرصّية، ١٩٧٧. شعر.
بريوت،   ،العرب لسان  يف  الشعراء  معجم   -٣
دار العمل للماليني، ١٩٨٠. أطروحة دكتوراه، 

جامعة السوربون.
اجلزء  وانعكاسات،  معامل  األدب:  مذاهب   -٤
ج  ١٩٨٠؛  الشامل،  دار  طرابلس،  األّول، 
لثالثة  مقارنة  شبه  أدبّية  دراسة  ١٩٨٢؛   ،٢
والرومنطيقّية  الكالسيكّية  أدبّية:  مذاهب 

والواقعّية.
الرصيد األديب، طرابلس، دار الشامل، ١٩٨١.   -٥
مائة إجابة منوذجّية موّسعة يف أدب البكالوريا. 

باالشرتاك مع كريستو نجم*.
اجلزء  وانعكاسات،  معامل  األدب:  مذاهب   -٦
اجلامعّية  املؤسسة  بريوت،  الرمزّية،  الثاين: 

للدراسات والنرش، ١٩٨٢.
 ،اهلادي الدون  رواية  يف  والطبيعة  اِإلنسان   -٧
بريوت، املؤّسسة اجلامعّية للدراسات والنرش، 
ميخائيل  رواية  يف  أدبّية  دراسة   .١٩٨٣

شولوخوف.
الرائد  دار  بريوت،  املهاجر،  للزمن  قصائد   -٨
-١٩٦٤ املؤّلف  كتبه  شعر   .١٩٨٣ العريب، 

.١٩٦٨
مراجعة  املقاومة:  أدب  يف  واحلياة  املوت   -٩
 .١٩٨٣ العريب،  الرائد  دار  بريوت،  وتقدمي، 

دراسة نقدّية.
طرابلس،  جربان،  أدب  يف  الرمزي  املنحى   -١٠
دار اِإلنشاء للطباعة والنرش، ١٩٨٣. حمارضة 

طويلة.
فصول يف نقد الشعر العريب احلديث، دمشق،   -١١

احتاد الكّتاب العرب، ١٩٨٩.
كشف اجلمود عن قواعد البالغ والعروض،   -١٢
طرابلس،  ديب،  الدين  حميي  مع  بالتعاون 

لبنان، دار الشامل، ١٩٩٠.
دياجري املرايا، بريوت، دار العودة، ١٩٩٢.  -١٣

الشعر  مشار  يف  القرييش  اهللا  عبد  حسن   -١٤
اهلالل،  دار  بريوت،  احلديث،  السعودي 

.١٩٩٤
رشح املعلقات العرش، بريوت، عامل الكتب،   -١٥

.١٩٩٥
اململوكي،  العرص  يف  العريب  الشعر  آفاق   -١٦

طرابلس، لبنان، جروس برس، ١٩٩٥.

منتهى األيام، دار العمل للماليني، ١٩٩٥.  -١٧
االبداعي:  تراثنا  يف  واالبداع  الفن  كوامني   -١٨
االعالمية  الرشكة  ودراسات،  بحوث 

للكتاب، ١٩٩٧.
العاملي،  املكتبة  بريوت،  القيس،  أمرؤ  ديوان   -١٩

.١٩٩٨
طرابلس،  الكتابة،  وأساليب  العربية  البالغ   -٢٠
الدين  حميي  مع  (بالتعاون   ١٩٩٨ لبنان، 

ديب).
نقدية  ودراسات  بحوث  الكلمة:  حمراب  يف   -٢١
صيدا،  واملعارص،  احلديث  العريب  األدب  يف 

املكتبة العرصية، ١٩٩٩.
وحتقيق  املتنبي (ترمجة  لديوان  الواحدي  رشح   -٢٢
جملدات،   ٥ احلسني)،  وقيص  األيويب  ياسني 

دار الرائد العريب، ١٩٩٩.
املتنبي يف عيون قصائده (اختارها وعلق عليها   -٢٣
ياسني األيويب وكتب السرية الذاتية هند أديب 
العرصية،  املكتبة  صيدا،  بريوت،  دورليان)، 

.٢٠٠٢
آخر األوراد، احتاد الكتاب اللبنانيني، ٢٠٠٥.   -٢٤

شعر.
ديوان حممد صادق الرافعي (حتقيق)، بريوت،   -٢٥

منشورات املكتبة العرصية، (د.ت).



ويب ١٤٩ ياسني صالح اَأليُّ

عن املؤّلف:
مقاالت:

ص.   ،١٩٩١ األول  ترشين   ،٢٣٨ املعرفة،   -١
١٠٨، مكون األدب الرمزي.

تكون   ،١٩٩٢  ،٢٥٢/٢٥١/٢٥٠ املوقف،   -٢
الكتابة العربية وتطّور تسجيل األحرف.

عن  ص ٥٣،   ،١٩٩٤ األول  ترشين  الثقافة،   -٣
حياته وأهم مؤلفاته.

عن  ص ١٣٢،   ،١٩٩٩ أيلول   ،٤٣٢ املعرفة،   -٤
فقه اللغة وأرسارها.

مقابالت:
احلوادث، ١٩٨٥/١١/٢٢، ص ٧٠-٧٣.   -١

جهاد  مع  ص ٥٠   ،١٩٩٥/١/٢٠ حوادث،   -٢
فاضل.



 ١٥٠

عيل أحمد باكثري
النوع األديب: شاعر، كاتب مرسحي.

والدته: ١٩٠٠ يف سورابايا، أندونيسيا.
وفاته: ١٩٦٩.

ثقافته: تلّقى ثقافته األوىل يف حرضموت ويف احلجاز؛ ختّرج من كّلية اآلداب يف جامعة 
عىل  وحصل  ١٩٣٩؛  سنة  اِإلنجليزّية  اللغة  ليسانس  عىل  حصل  ١٩٣٤-١٩٣٩؛  القاهرة، 

دبلوم الرتبية للمعّلمني، ١٩٤٠.

حياته يف سطور: مدّرس يف املدارس الثانوّية يف مرص، ١٩٤٠-١٩٥٥. موّظف يف وزارة 
الثقافة واِإلرشاد القومي إىل أن توّفي. حصل عىل اجلنسّية املرصّية، ١٩٥٣. عضو جلنة الشعر 
وجلنة القّصة القصرية. ومنح اجلائزة التشجيعّية من الدولة لألدب والفنون، ١٩٦٢؛ كام منح 

أيًضا وسام العمل والفنون، ١٩٦٢ ووسام مهرجان العمل، ١٩٦٣.

السرية*:
حياته  قىض  مجيعها.  فيها  رائًدا  فكان  واملرسحّية،  والقّصة  الشعر  مجع  كبري  ميني  أديب 
يف  سيئون  األّم  ومدينته   (١٩٠٠) أندونيسيا  يف  سوربايا  مدينة  رأسه  مسقط  بني  متنّقًال 
ليقيض  أخرى  مّرة  أندونيسيا  إىل  عاد  حيث   (١٩١٠-١٩٢٧) اليمن  بجنوب  حرضموت 
عاًما ساهم فيه بفّض اخلالف الذي نشب بني أبناء حرضموت هناك. ومن ّمث عاد إىل 
التي  باسالمه  سعيد  نور  من  الثاين  زواجه  وكان  مّرتني،  تزّوج  حيث   (١٩٢٨) سيئون 
أحّبها منذ صغره قبل زواجه األّول وبعده، وهي التي ورد اسمها يف معجم أشعاره، إّال 
أّن القدر شاء أن متوت بعد عام من زواجهام إثر مرض عضال. ورزق منها ببنت ماتت 
فيها  وينرش  ليكتب  التهذيب،  جمّلة  أصدر  سيئون  يف  تلك  إقامته  أثناء  يف  صغرية.  أيًضا 
الشعر واملقالة فيحّرك اجلمود الفكري، وينتقد العادات الضاّرة، ويدعو إىل إنصاف املرأة 
ومنحها حقوقها يف احلياة احلّرة الكرمية. فكان تطّرقه لبعض األمراض االجتامعّية السبب 

يف إيقاف جمّلته عن الصدور.
يف  جديدة  نقلة  عدن  يف  إقامته  فرتة  يعترب  وهو   .(١٩٣٢) عدن  إىل  ذهب  ذلك  بعد 
حياته، وخمرًجا من البلد التي حاربته وتنكر له فيها أصدقاء كثريون. ففي عدن لقي عطًفا 
من األدباء املخلصني له واملعجبني بنبوغه وشعره. فلملموا جراحه وأفسحوا له مكاًنا يف 
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املنتديات األدبّية: نادي اِإلصالح، وخمّيم أبو العالء. وعىل رأس األدباء الذين ساعدوه: 
حمارضات  عّدة  ألقى  وقد  وغريهم.  غامن*  عبده  وحمّمد  حمريز،  وعمر  لقامن،  حمّمد  عيل 

وعّدة قصائد سّميت بالعدنيات.
سافر بعد ذلك إىل الصومال وأثيوبيا ووصل إىل احلجاز يف أواخر عام ١٩٣٢. وفيها 

كتب أوىل مرسحّياته الشعرّية: ّمهام أو عاصمة األحقاف.
 (١٩٣٩) اآلداب  كّلية  ليسانس  عىل  حصل  حيث  مرص  إىل  ذهب   ١٩٣٤ عام  ويف 

ودبلوم كّلية الرتبية (١٩٤٠). تزّوج يف مرص وحصل عىل اجلنسّية املرصّية عام ١٩٥٣.
وبعد غياب ٣٦ عاًما عاد إىل سيئون عام ١٩٦٨. كانت مبثابة رحلة وداع. كان يزور 
فيها قرب زوجته نور كّل يوم مجعة. هذه الزوجة التي أحّبها إىل آخر حياته. رجع بعدها إىل 
القاهرة وتوّفي يف منزله باملنيل يف ١٠ ترشين الثاين ١٩٦٩. ودفن يف مدافن أهل زوجته 

املرصّية.
رأى الباحثون أّن لشخصّية عيل أمحد باكثري مفاتيح كثرية، وأبرزها مفتاح التحّدي. 
فهو كان ضعيف البنية إىل حدٍّ ما. إّال أّنه كان متحّدًيا ألشياء كثرية. حتّدى البيئة املتخّلفة، 
ا. ويف  ا دينيًّ ذلك عندما عاد إىل سيئون عام ١٩٢٨. وحتّدى االستعامر حني تلّقى تعليًما وطنيًّ
القاهرة حتّدى نفسه عندما انتسب إىل قسم اللغة اِإلنكليزية عوض االنتساب إىل األزهر أو 
إىل قسم اللغة العربّية. وحتّدى حضارته العربّية التي اّتسمت بالغنائّية عندما اّتجه إىل املرسح. 
وقد استلهم الرتاث والتاريخ بشكل عام يف كثري من أعامله املرسحّية، كام استلهم احلياة 
املعارصة له. وقّدمت معظم أعامله عىل خشبة املرسح ويف السينام، حتى أّن املرسح القومي 
مع كّل تقديره ملرسح توفيق احلكيم، إّال أّن مرسح عيل أمحد باكثري هو مرسح مبعنى كلمة 
املرسح التي هي احلركة أساًسا، بينام مرسح توفيق احلكيم هو مرسح ذهني، لذلك كان 

يفتتح موسمه مبرسحّيات باكثري.
وذلك ال ينفي أّنه تعّرض ملضايقات فكرّية وسياسّية يف أواخر أّيامه، وحوربت أعامله، 
ا ملرص وللنيل. وقد كتب قصيدة قبل وفاته يتمّنى من اهللا أن ميوت يف مرص  ولكّنه ظّل وفيًّ

ويدفن يف وادي النيل، وكان له ذلك.
ترك حوايل مخسني كتاًبا مطبوًعا ويقال إّن مؤّلفاته زادت عن السّتني كتاًبا، معظمها 

مرسحّيات.
كان عضًوا يف جلنة الشعر والقّصة باملجلس األعىل لرعاية الفنون واآلداب، وعضًوا 
يف نادي القّصة مبرص. وحصل عىل منحة التفّرغ لكتابة ملحمة عن حياة اخلليفة عمر بن 
الدولة  جائزة  عىل  حصل   ١٩٦٢ عام  ففي  وجوائز.  أوسمة  عّدة  عىل  وحصل  اخلّطاب. 
التشجيعّية لآلداب والفنون، وحصل عىل وسام العلوم والفنون تقديًرا من الرئيس مجال عبد 

النارص. ويف عام ١٩٦٣ حصل عىل وسام عيد العمل.
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يف الذكرى اخلامسة والسبعني مليالده واخلامسة عرشة لوفاته أقام اّتحاد األدباء والكّتاب 
اليمنّيني يف عدن، مهرجاًنا رسمًيا يف مدينته األّم سيئون بحرضموت بني ٢١ و٢٣ كانون 

األّول ١٩٨٥م.
وجيدر بنا هنا أن نذكر االلتباس حول مولده والذي يراوح بني ١٩٠٠-١٩١٠م. ففي 
الكتاب الذي صدر عن املهرجان بعنوان: وثائق مهرجان باكثري (صدر عن دار احلداثة، 
١٩٨٨) يّتضح هذا االلتباس عندما استهّل الكتاب بسطور عن حياة املحتفى  بريوت، 
به يذكر فيها أّن تاريخ مولده كان عام ١٣٢٨/١٩٠٠هـ. بينام كلمة افتتاح املهرجان التي 
اللجنة  ورئس  عدن،  جامعة  ورئيس  املركزّية،  اللجنة  عضو  باكري  عمر  سامل  د.  ألقاها 
التحضريّية للمهرجان، اّدعت أّن االحتفال هو مبناسبة مرور مخس وسبعني سنة مليالده. 
سنة  ومثانون  مخس  ميالده  عىل  مىض  قد  فيكون   ١٩٨٥ عام  أقيم  االحتفال  كان  وملا 
وليس مخًسا وسبعني سنة. واملرّجح أّن سنة مولده هي ١٩٠٠م وذلك ألّنها تقابل مطلع 
١٣١٨هـ. وألّن التاريخ اهلجري هو املستمّد واملوثوق يف معظم الدول العربّية واِإلسالمّية 
يف مطلع هذه القرن. وقد ذكر هذا التاريخ كّل من أّرخ حلياة أمحد باكثري معتمًدا التاريخ 

اهلجري. وهو ١٥ حمّرم ١٣١٨هـ. فااللتباس إًذا أتى من جلنة املهرجان.
املهّم أّن املهرجان قد أقيم، وكان من توصياته أن يقوم اّتحاد األدباء والكّتاب اليمنّيني 
ا. كام أوىص أن تصبح دار السالم منزل باكثري متحًفا باسمه  بإحياء ذكرى باكثري سنويًّ
ا. مبا يف ذلك كّل ما يّتصل بحياته  ُيجمع فيه كّل ما أنتج مطبوًعا أو مسموًعا أو مرئيًّ
الشخصّية. كام أوىص املهرجان بنرش األعامل الكاملة لباكثري املرسحّية والشعرّية سواء منها 
الفصيح أو العامي. كام ُمنح األديب وسام اآلداب والفنون باسم رئاسة جملس الشعب 
األعىل يف مجهورّية اليمن الشعبّية واملحارضات التي قرئت والتي تقرأ قد نرشت يف كتاب 
وثائق املهرجان املذكور سابًقا. كام أّن دار السالم أصبحت فعًال متحًفا باسم باكثري، 

ا الّتحاد األدباء والكّتاب اليمنّيني - شعبة سيئون. وأصبحت مقرًّ
اّتصف أدب باكثري بثالث ميزات: اِإلحساس باحلياة، وسمّو الروح، وملكة التعبري. 
كام أّن موضوعاته األدبّية، سواء يف الشعر أو املرسح أو القّصة تدور حول ثالثة حماور: حمور 

الزمن، وحمور املوت، وحمور احلّب.
ومرسحّيته  املقاييس،  بكّل  احلديث  الشعر  رائد  اليمن  أدباء  قبل  من  باكثري  يعترب 
البناء  ّرس  إىل  توّصل  حيث  لريادته  تأكيد  هي   (١٩٣٨) ونفرتيتي  أخناتون  الشعرّية 
بالتفعيلة الواحدة، وذلك قبل السّياب واملالئكة بعرش سنوات. وكان باكثري يتأّلم وهو 
يرى من حياول إبعاده عن ريادة الشعر احلديث، وينكر عليه اكتشافه، فريّد مبرارة: إّن 
الشاعر السّياب رمحه اهللا كان يذكر يل هذا السبق يف كلامت اِإلهداء التي خيّطها عىل 

كتبه املهداة إّيل.
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مؤّلفاته:
أ) القصص:

سالمة القّس، القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٤٤.  -١
إندونيسيا،  استقالل  أو  الفردوس  عودة   -٢

القاهرة، مكتبة اخلانجي، ١٩٤٦.
اليوسف،  روز  دار  القاهرة،  وإسالماه،   -٣

.١٩٥٢
الرأساملّية  بني  الرصاع  قّصة  األمحر،  الثائر   -٤
اليوسف،  روز  دار  القاهرة،  والشيوعّية، 

.١٩٥٣
سرية شجاع، القاهرة، وزارة الرتبية والتعليم،   -٥

.١٩٦١
الدودة والثعبان، القاهرة، وزارة الثقافة، دار   -٦
الدين  لعز  دراسّية  مقّدمة  مع  العريب  الكتاب 

إسامعيل، (د.ت.)؛ ط ٢، اهليئة املرصّية العاّمة 
للكتاب، ١٩٦٧.

ليلة النهر، القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٧٧.  -٧

ب) مرسحيات:
مع   ،١٩٤٠ القاهرة،  ونفرتيتي،  أخناتون   -١

مقّدمة ِإلبراهيم عبد القادر املازين أوبريت.
القاهرة،  الدّر،  شجرة  بالط  من  صور   -٢

(د.ن)، ١٩٤٣.
 .١٩٤٤ (د.ن)،  القاهرة،  اهلودج،  قرص   -٣

أوبريت.
الفرعون املوعود، القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٤٥.  -٤
مرص،  مكتبة  القاهرة،  اجلديد،  شيلوك   -٥

١٩٤٥. مرسحّيتان.
الفكر  دار  القاهرة،  اُهللا،  بأمر  احلاكم  ّرس   -٦

العريب ومكتبة مرص، ١٩٤٧.

كام يعتربه أدباء اليمن رائًدا يف طرح قضّية فلسطني قبل أن يّتضح أمرها وتصبح يف 
بنكبة  فيها  وتنّبأ  اجلديد  شيلوك  مرسحّية  كتب   ١٩٤٤ سنة  ففي  العربّية.  القضايا  مقّدمة 

فلسطني قبل حدوثها.
ويف الشعر أيًضا كان باكثري يعتقد أّن حرضموت أنجبت من شعراء العامّية أضعاف ما 
أنجبته من شعراء الفصحى، حيث يعترب أّن الشعر العامي مل يصبه اضطهاد علامء الدين، بل 
ا إىل اليوم ألّن معظم قائليه من العامة الذين مل خيتلطوا بالعلامء، فانطلقوا ال خيافون  بقي حيًّ

رقيًبا.
ومن أشعاره التي تناقلها الناس:

ـــــا ــــــــــا حــــــــــرض مـــــّي ــــــــــوًم ـــــــــــــو ثــــــقــــــفــــــت ي الـــــــنـــــــابـــــــغـــــــيـــــــنـــــــا   ول يف  آيــــــــــــــــــــة  جلـــــــــــــــــــــــــاءك 

ويؤخذ عليه املبالغة واحلامسة الشوفينّية للعروبة والعرب، ال سّيام يف قوله:

ــــــاهــــــون كــــّلــــهــــم ــــــب شـــاهـــُدمثــــــــانــــــــون مـــــلـــــيـــــوًنـــــا ي والـــــكـــــّل  األرض  لـــغـــات  بـــخـــري 

بــــاطــــل اهللا  خـــــــال  مـــــــا  يشء  كـــــــــّل  بـــائـــٌد  أال  الــــعــــرب  خــــال  مــــا  يشء  كــــــّل  أال 

* [أّلفت السرية مؤمنة بشري العوف وجلأت إىل املراجع التالية موجزًة إياها: (١) عبد العزيز رشف: عيل 
ص ٧٣-٧٧؛   .١٩٧٩/١١/٣٠  ،٣ السنة  الفيصل،  جملة   .احلديث األدب  يف  الشعري  واملرسح  باكثري  أمحد 

اب اليمنيني: مهرجان باكثري، بريوت، دار احلداثة، ١٩٨٨]. (٢) إحتاد األدباء والكتَّ
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النرش  جلنة  القاهرة،  حازم،  الدكتور   -٧
للجامعّيني، ١٩٤٧.

إبراهيم باشا، رسول الوحدة العربّية، القاهرة،   -٨
دار الفكر العريب، ١٩٤٧.

مطبعة  القاهرة،  الرسول،  انتظار  يف  يثرب   -٩
الرشق األوسط، ١٩٤٨.

مرص،  مكتبة  القاهرة،  أوديب،  مأساة   -١٠
.١٩٤٩

النرش  جلنة  القاهرة،  والغفران،  السلسلة   -١١
للجامعّيني، ١٩٤٩.

العريب،  الكتاب  دار  القاهرة،  جحا،  مسامر   -١٢
.١٩٥١

ّرس شهرزاد، القاهرة، دار اهلناء، ١٩٥٣.  -١٣
مرص،  مكتبة  القاهرة،  املختار،  اهللا  شعب   -١٤

.١٩٥٦
أوزوريس، القاهرة، الرشكة العربية، ١٩٥٩.  -١٥
مرص،  مكتبة  القاهرة،  لقامن،  ابن  دار   -١٦

(د.ت).
إله إرسائيل، القاهرة، دار القمل، ١٩٦٣.  -١٧

مرص،  مكتبة  القاهرة،  وماروت،  هاروت   -١٨
.١٩٦٣

مرص،  مكتبة  القاهرة،  األوحد،  الزعيم   -١٩
.١٩٦٣

مرص،  مكتبة  القاهرة،  هامن،  جلفدان   -٢٠
.١٩٦٣

هكذا لقي اهللا عمر، مرسحّية، عدن، مؤسسة   -٢١
الصبان، ١٩٦٦.

الفّالح الفصيح، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٢٢
للكتاب، ١٩٦٦.

الصبان،  مؤسسة  عدن،  الغسيل،  حبل   -٢٣
١٩٦٦؛ القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٧٩.

لتورة الضائعة، جّدة، الدار السعودّية للنرش،   -٢٤
.١٩٦٩

مرص،  مكتبة  القاهرة،  وجوليت،  روميو   -٢٥
١٩٦٩. مرتمجة من اللغة اِإلنكليزّية.

األدبّية،  املكتبة  القاهرة،  فويض،  الدنيا   -٢٦

١٩٦٩؛ ط ٢، ١٩٧٦. ترمجة.
مرص،  مكتبة  القاهرة،  وفريان،  قطط   -٢٧

.١٩٧٦
مرص،  مكتبة  القاهرة،  املزاد،  يف  أمرباطورّية   -٢٨

.١٩٧٩
أبو دالمة، القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٧٩.  -٢٩

مرسح السياسة، القاهرة، دار الكتاب العريب   -٣٠
املرسحّيات  جمموعة   .١٩٧٩ مرص،  ومكتبة 

السياسّية.
الشيامء: شادية اِإلسالم، القاهرة، دار الفكر   -٣١

العريب، ١٩٧٩.

ج) مؤلفاته األخرى:
الشخصّية،  جتاريب  خالل  من  املرسحّية  فن   -١
معهد  العربّية،  الدول  جامعة  القاهرة، 

الدراسات العربّية العالية، ١٩٥٨.
الكربى  اِإلسالمّية  امللحمة  اجلرس:  معركة   -٢

عمر، القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٦٥.
كرسى وقيرص، القاهرة، دار مرص للطباعة،   -٣

(د. ت).
أبطال الريموك، القاهرة، دار مرص للطباعة،   -٤

(د. ت).
مرص  دار  القاهرة،  فارس،  أرض  يف  تراب   -٥

للطباعة، (د. ت).
مهام أو يف عاصمة األحقاف، عدن، مؤسسة   -٦

الصبان، ١٩٦٦.
العربّية،  النهضة  القاهرة،  اِإلسالم،  شادية   -٧

١٩٦٩. مرسحّية موسيقّية عن اِإلسالم.
الصبان،  دار  القاهرة،  القادسية،  أبطال   -٨

.١٩٧٠
من فوق سبع ساموات، القاهرة، دار املعارف،   -٩

١٩٧٣. مرسحيات إسالمية.
ديوان عبد املجيد الرشنويب، القاهرة، مكتبة   -١٠

مرص، ١٩٧٩.
ديوان عيل أمحد باكثري، أزهار يف شعر الصبا،   -١١
صنعاء،  محيد،  بكر  أبو  حممد  وتقدمي  حتقيق 

الدار اليمنّية للنرش، ١٩٨٧.
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عن املؤّلف:
وثائق  اليمنّيني:  والكّتاب  األدباء  اّتحاد   -١

احلداثة،  دار  بريوت،  باكثري،  مهرجان 

١٩٨٨. جمموعة املحارضات التي ألقيت خالل 

مؤمتر اليمن ١٩٨٥ تكرًميا للكاتب.

يف  اِإلسالمي  االجتاه  الرمحان:  عبد  األشامي،   -٢

واملرسحية،  القصصية  باكثري  أمحد  عيل  آثار 

للرتاث  الوطني  املهرجان  إصدارات  الرياض، 
والثقافة. ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م.

مقاالت:
 ٣٠ رقم   ،٣ سنة  (الرياض)،  الفيصل  جمّلة   -١
سريته  ص ٧٣-٧٧.   ،(١٩٧٩ الثاين  (ترشين 

وأعامله.
املوقف األديب، ٣١٢، نيسان ١٩٩٧، ص ٤٩.  -٢



 ١٥٦

ِلَيانة عبد الرحيم َبْدر
النوع األديب: كاتبة قصص وروائّية.

والدهتا: ١٩٥١ يف القدس، فلسطني.
ودار  ١٩٦٠-١٩٦١؛  القدس  االبتدائّية،  األزور  بنت  خولة  مدرسة  يف  تعّلمت  ثقافتها: 
١٩٦٧؛  أرحيا،  للبنات،  الثانوّية  أرحيا  فمدرسة  ١٩٦٣-١٩٦٤؛  القدس،  العريب،  الطفل 
اللبنانّية،  واجلامعة  ١٩٧٣؛  العربّية،  بريوت  وجامعة  ١٩٧١؛  عّمان،  األردنّية،  واجلامعة 

بريوت، ١٩٧٣-١٩٧٥ وختّرجت منها حاملة ماجستري يف عمل النفس.

الكّتاب  اّتحاد  وعضو  احلرّية،  جمّلة  يف  الثقافّية  الصفحة  حتّرر  صحافّية  سطور:  يف  حياهتا 
والصحافّيني الفلسطينّيني. سافرت إىل كّل من املغرب واجلزائر والكويت وسوريا ولبنان 
والنروج  وفرنسا  انجلرتا  التالية:  األوروبّية  البلدان  إىل  وسافرت  وتونس،  وقطر  واألردن 

واالّتحاد السوفيايت. متزّوجة وهلا ابنان.

السرية:
تقول خالتي الكربى بأّنني ولدت بحدقتني مفتوحتني تراقبان ما جيري باستمتاع واندهاش. 
كنت أراقب والديت يف هناية ذلك الصيف اآليت يف اجلزء الثاين من القرن العرشين يف مدينة 
القدس املقّسمة إىل شطرين؟ كان موسم احلصاد وال شك، ويؤّكد هذا رسم املرأة حاملة 
السنابل يف برجي الفلكي. أكان ذلك ألّنني ملتصقة باألرض، أحّس أّنني ابنتها، ولدت 

من حلمها ومن تراهبا ومن خريف الفصول؟
مل تكن أّمي هي وحدها أّمي، إّنام مجيع النسوة العجائز اللوايت يروين يل القصص اخلرافّية 
وحكايا الغول و الشاطر حسن. وكانت عيادة والدي الطبيب يف أرحيا منتدى لسامع 

عرشات الروايات عن العائالت الفلسطينّية التي طردت من وطنها بعد عام ١٩٤٨.
أمام  املعمرة  التوت  شجرة  أوراق  خالل  من  أرقب  القدس.  مدينة  كانت  طفولتي 
بيتنا اجلزء اآلخر الذي صادره الصهاينة عىل حساب السّكان األصلّيني. الصهاينة الذين مل 
يقنعهم السالم الذي ظلل أرض فلسطني حتت األديان مجيعها. استوردوا أسلحة، وجلبوا 
ويف   ،١٩٤٨ عام  األوىل  دفعتني.  عىل  خارًجا  وطردونا  العامل،  أنحاء  مجيع  من  مهاجرين 
الثانية خرجت عائلتي عام ١٩٦٧ حتت وهج القصف عىل أرحيا، وعىل خمّيامت الالجئني 
املحيطة هبا. بعد عدوان ١٩٦٧ مل يسمحوا لنا بالعودة عىل اِإلطالق إىل بيتنا. منذ ذلك 
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احلني اكتشفت كم أّن العدوان احلريب والعسكري مدّمر للحياة البرشّية. رموا بنا خارًجا، 
إىل حيث التّرشد وفقدان طمأنينة البيت واألرض، وضياع اهلوّية.

الستعادة  حثيًثا  سعًيا  الكتابة  صارت  الثانوي،  يف  طالبة  بعد  وأنا   ،١٩٦٧ عام  منذ 
هذه املعاين املفقودة. البيت، األهل، اهلوّية، األرض. واحلمل اِإلنساين باِإلبداع واالنطالق 
خارج قيود املنفى التي يريدون تكبيلنا بنا. رصت أكتب ألجتاوز اخلوف من الغارات اجلوّية 
-١٩٧٤ ولبنان   ١٩٧٠ عام  األردن  يف  شهدهتا  وقد  الفلسطينّين  عىل  العديدة  االرسائيلية 
١٩٨٢. أكتب ألقهر فقدان الطمأنينة الذي أحّسه خارج الوطن يف حني أّن معظم عائلتي 
وأهيل ما زالوا يعيشون يف الضّفة الغربّية من األرض املحتّلة. وأكتب لكي أدّرب البرص 
والبصرية عىل كّل ما ميّر يب وما شاهدته. عام ١٩٦٧ رأيت احلرب الالمتكافئة بني شعب 
 ١٩٧٠ عام  املسّلح.  العسكري  املرتاس  إرسائيل  وبني  وضعيف  مقهور،  السالح،  منزوع 
والتجّمعات  املخّيامت  جتتاح  القذائف  حرائق  ورأيت  عّمان،  يف  األسود  أيلول  شاهدت 
الفلسطينية. عام ١٩٧٣ رأيت هجوم السلطة اللبنانّية عىل املخّيامت يف لبنان، وبعدها نشوب 
احلرب األهلّية، وما نتج عنها. عملت لعّدة سنوات كمتطّوعة للعمل االجتامعي الثقايف مع 
النساء الفلسطينّيات يف خمّيمي صربا وشاتيال. وهذا ما جعلني أملس عن قرب اآلثار اخلطرية 
احلياة  مقّومات  من  األدنى  واحلّد  الوطن  غياب  يف  خاصة  واألطفال  النساء  عىل  للحرب 
الكرمية. كام أّن عميل كصحافّية أتاح يل تلّمس أرضار النزوح واِإلبعاد عن قرب لعرشات 
الشخصّيات التي التقيت هبا. لذا أكتب. عّيل أن أكتب. إن التعبري عّما أرى وأشهد هو 
اهلدف األسمى هلذه الكتابة. ما هيّمني بشكل خاص هو وضع املرأة الفلسطينّية يف املنفى، 
واالنتامء،  الوطنّية  القضّية  التهجري،  مسألة  رصد  أحاول  خارًجا.  اجلديد  بالعامل  وعالقتها 
العالقات اِإلنسانّية واحلفاظ عىل الرتاث الفلسطيني وسط هذه اآلالم والصعوبات مجيعها. 
تدور روايتي بوصلة من أجل عباد الشمس. وجمموعات قصيص قصص احلّب واملالحقة، 
رشفة عىل الفاكهاين وأنا أريد النهاد حول معاناة النساء واملنفيني، وحماولتهم للحفاظ عىل 

ذاكرهتم املرتبطة بالوطن واالنتامء. وأعمل عىل رواية عنواهنا ورد السياج.
عّلمني والدي وهو عامل فلك عريب معروف أّنني أنتمي حلضارة عربّية عظيمة. ومن 
أسامء النجوم العربّية القدمية أعطاين الدرس األّول ملا سيالزمني فيام بعد من إحساس بقيمة 
احلضارة العربّية أثناء هنضتها قبل قرون. يتجّلى هذا عىل املستوى اِإلبداعي يف البحث عن 
أصالة وجذور ختص روحنا ومفاهيمنا يف منطقة الرشق األوسط. لن نّؤسس حلداثة إذا 
كّنا عائمني يف اهلواء. أيًضا، اكتشفت أّن األدب لن يعكس احلياة التي نريد إيصاهلا إّال إذا 
انغرس عميًقا يف الوجدان اجلامعي للشعب الذي يعّبر عنه. لذا جتدين مهتّمة بكّل ما يعّبر عن 
شعبي من غناء وفنون ورسم وتطريز وأمثال شعبّية أو حكايات فولكلورّية. أهتّم وبشغف 
الالتينّية،  أم  الشاملّية،  أمريكا  ألوروبا،  سواء  العاملّية  الروائّية  اِإلصدارات  مبالحقة  عميق 
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مؤّلفاهتا:
بوصلة من أجل عّباد الشمس، بريوت، دار   -١
نابلس،  ط ٢،  ١٩٧٩؛  للنرش،  رشد  ابن 
حياة  عن  رواية   .١٩٨٠ الوحدة،  مكتبة 
الفلسطينّيني بني الوطن واملنفى حيث املصائر 
تفّتش  وذاكرة  والبلدان،  اخلرائط  عىل  معّلقة 

بني الركام.
رحلة يف األلوان، بريوت، دار الرّواد، ١٩٨١.   -٢

قصص لألطفال.
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  بحًرا،  يصنع  فراس   -٣
للدراسات والنرش مع الورشة التجريبّية العربّية 

لكتب األطفال، ١٩٨١.

دار  عدن،  (ُمالحقة)،  احلّب  قصص   -٤
اهلمداين، ١٩٨٣.

العريب،  الفتى  دار  بريوت،  املدرسة،  يف   -٥
١٩٨٣. قّصة لألطفال.

رشفة عىل الفاكهاين، دمشق، دائرة اِإلعالم   -٦
والثقافة، ١٩٨٣؛ ط ٢، القدس، منشورات 

الوحدة، ١٩٨٥. قصص.
أنا أريد النهار، الالذقّية، دار احلوار، ١٩٨٥؛   -٧

ط ٢، عكا، دار األسوار، ١٩٨٦.
الطوبقال  دار  البيضاء،  الدار  املرآة،  عني   -٨

للنرش، ١٩٩١. رواية.
جحيم ذهبي، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩١.   -٩

قصص.

إذ  أنواعها،  مبختلف  السينامئّية  النتاجات  أالحق  كام  النفس،  عمل  حقل  يف  اجلديد  وأطالع 
أّن السينام هي توأم الرواية، وأتابع بدأب ما كتب عن املسألة النسوّية عىل املستوى العريب 
والعاملي. أشعر بحامس لقصص األطفال فمع أّنني كتبت بعًضا منها ونرشته، إّال أّنني مل 
أفقد ذلك الولع الطفويل املرافق لالّطالع عليها، وتقييم مستواها وقدرهتا عىل االيصال. 
ا شعرّيا، لكن جهدي  بني احلني واحلني، وإذا يطفح القلب باحلنني والنوستاجليا، أكتب نصًّ
األسايس ينصب عىل العمل يف القّصة والرواية. أعتقد أّن الرواية مسألة تكوينّية يف صميم املرء 
تشابه لون العينني أو مجال النظرة، طفولتي املقدسية احتشدت بالروايات. هنا وقف عمر 
بن اخلطاب وهنا مشى املسيح وتعذب ولرّبام بكى قلبه عىل املصري البرشي. هنا النقوش 
اِإلسالمّية البديعة عىل مسجد الصخرة، وهناك فوق يف السامء أرسى النبي حمّمد من مّكة، 
هنا.. وهناك، دائًما يف القدس أم يف املنفى، سأصطحب التاريخ البرشي حلقب كثرية، 
كام سأتابع التاريخ الشخيص ألناس عرفتهم يبحثون عن الوطن رغم اِإلبعاد أم احلصار. 
ذاكريت هي جمّرد جزء من ذاكرة الفلسطينّيني املرشوقة بآالف املاليني من املرّبعات. من 
كتاب الآليلء الفينيقي إىل روايات غّسان كنفاين* وآخرين. ستكون فلسطني يف الكتابة 
هي حمل العدالة الذي يبحث عنه البرش منذ فجر التاريخ. فال مفّر من وصف العذاب. 
واملقاومة من أجل الوصول إىل احلمل. حكى األمري الصغري يف رواية سانت اكسوبريي أّن 
لكّل إنسان وردته التي حيّبها ويبحث عنها. فلسطني - الوطن - احلمل هي ورديت كام هي 
وردة مجيع أوالدها املطرودين منها. وما الكتابة إّال كالغناء الذي يعني اِإلنسان عىل أن يقطع 

الطريق الطويل... الطويل...
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نجوم أرحيا، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٩٤.  -١٠
املحكية،  الكلامت  ظالل  طوقان*:  فدوى   -١١

القاهرة، دار الفتى العريب، ١٩٩٦.
زنابق الضوء، القاهرة، دار رشقيات، ١٩٩٨.  -١٢
والنرش،  للطباعة  الساقي  دار  واحدة،  سامء   -١٣

.٢٠٠٧

عن املؤلفة:
مقالة:

أفكار، ١٩٩٤، ١١٦، ص ١٩٢.  -١



 ١٦٠

.[بدوي الجبل] محّمد سليمان األحمد
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٠٣ يف ديفه، حمافظة الالذقّية، سورية.
وفاته: ١٩٨١.

ثقافته: تلّقى علومه يف املدارس االبتدائّية والثانوّية يف الالذقّية.
حياته يف سطور: عضو مؤمتر دمشق ١٩٢٠. مندوب يف جملس الالذقّية ومنتخب (ثالث 
مّرات) مندوب من الالذقّية إىل املجلس الوطني، دمشق. عضو املجمع العلمي، دمشق. 

عضو اهليئة الوزارّية كوزير االقتصاد القومي ّمث وزير املعارف ّمث وزير الدولة.

السرية */* *:
هو حمّمد سليامن األمحد. والده العّالمة املرحوم الشيخ سليامن األمحد، العامل اللغوي والفقيه 
الديني الذي كان مرجًعا يف عرصه، واحتفت األّمة العربّية بيوبيله الذهبي يف مدينة الالذقّية 

عام ١٩٣٩، وكان عضًوا يف املجمع العلمي العريب بدمشق [...]
ولد عام ١٩٠٣ يف قرية ديفه من أعامل منطقة احلفة يف حمافظة الالذقّية. وهي قرية 
ذات طبيعة مجيلة، وخرضة تغّني هلا األهنار أنشودة اخلصب واأللق ولعّلها كانت أيًضا 
تبّشر مبولد شاعر سيكون له شأنه يف دنيا األدب، وستحمل ذكره إىل البعيد البعيد أطياب 

الثناء واِإلعجاب والتقدير.
درج الشاعر يف كنف أبيه حماًطا بالعناية واحلنان، يف جّو يؤمه طّالب العمل واملعرفة [...]

اللغة  كتب  عىل  وأقبل  وروايته،  الشعر  بحفظ  مبكرة  سن  يف  وهو  شاعرنا  وشغف 
واألدب فكان جّيد احلفظ والرواية هلا. ويف الثانية عرشة من عمره لقيه املتّرصف رشيد 
طليع وكان يف زيارة لوالده فأعجب مبا أنسه لدى الفتى من نبوغ ومن إرهاصات بعبقرّية 
فذة فرغب إىل والده بأن يرسله إىل املدرسة لتلّقي الثقافة العرصّية أيًضا من لغة وآداب أجنبّية. 

وعندما انتقل رشيد طليع إىل محاه اصطحب معه الشاعر.
ومل يكن رشيد طليع الوحيد الذي تفّرس يف الفتى خمايل االملعية والتفّوق، فأحاطه 
باهتاممه وعنايته، بل كان هناك العرشات من رجاالت العرص الذين رأوا يف الشاعر الفتى 
ما رآه املتّرصف. نذكر من هؤالء العظام األساتذة عبد القادر املبارك وعبد القادر املغريب 
وحمّمد كرد عيل وأمحد كرد عيل ومصطفى الغالييني والدكتور أديب مظهر والسّيد حمسن 
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األمني والسّيد عبد احلسني رشف الدين وسليامن الظاهر وأمحد رضا وآخرين. وكان شاعر 
العراق الكبري الزهاوي يقدر الشاعر الفتى، ويعامله باحرتام وإكبار رغم الفارق الكبري يف 

السن.
وكان من الذين قرظوا ديوان بدوي اجلبل، وهو يف العرشين من عمره، بشارة اخلوري 

وخليل مردم وكرد عيل واملغريب وغريهم من كبار الشعراء والعلامء [...]
*[انظر عن املؤلف رقم١، ص ٧-٩].

ومن هو بدوي اجلبل؟ ويقول الشاعر عن هذا اللقب:
هلذا اللقب حكاية يف عمر شعري أو شاعرّيتي، فقد كتبت الشعر صغًريا جًدا ورأى 
من أحاطني برعايته وتقديره وأنا يف هذه السن بأّن هذا الشعر جدير بالنرش، وهكذا عندما 
قّدمت قصيدة للمرحوم األستاذ يوسف العيسى صاحب جريدة ألف باء آنذاك أدهشني 
وأثارين أن تكون صدرت وعليها توقيع بدوي اجلبل هذا اِإلسم الذي رّن يف أذين ألّول 
مّرة وأحسست به بعيًدا قريًبا، بعيًدا ألّنه خّيل إّيل أّنه يدعي قصيدة يل وقريًبا ملا ألفته يف 
حروف هذه التسمية التي كان هلا فيام بعد أن تغدو ألصق يب من إسمي العائيل حمّمد سليامن 

[...] األمحد
وعندما ذهبت معاتًبا األستاذ العيسى يف ذلك أجابني مبحّبة وغرية أّنك ما تزال يف 
مطلع الشباب وال يعرف أحد عنك شيًئا، والناس يذهبون وراء األسامء املشهورة، فلو 
نرشت القصيدة باسمك ملا اسرتعت إّال انتباه القلة من الناس. أّما اآلن فسوف تثري كثًريا 
من التساؤل عمن هو صاحبها؟! وستقرأ باهتامم، وهكذا يتذّوقون ما فيها من مجال [...] 
ولن يفصح عن إسمي احلقيقي إّال بعد عام من النرش وتساؤل الناس وذهاب البعض إىل 
أّن هذا اِإلسم يتسّتر وراءه، خليل مردم بك أو الزركيل أو غريمها من األسامء املشهورة 
[...] وبعد عام مجع األستاذ العيسى نخبة من أدباء دمشق وعلامئها يف حفلة قّدم هلم فيها 
بدوي اجلبل وقد دهش الناس آنذاك عندما علموا أّن كاتب تلك القصائد ما يزال دون 
ويف  النظم،  يف  الباع  طويل  مشهور  ناضج  لشاعر  أّنها  يعتقدون  كانوا  حني  يف  العرشين 

التجربة الشعرّية [...]
:شاعر العروبة ويف تسميته

إذا كان من يطلق عّيل هذا اللقب يريد بذلك أّني وقفت شعري وحيايت عىل خدمة 
القضّية العربّية والوحدة العربّية واللغة العربّية فأنا أقبل هبذه التسمية باعتزاز وفخر.

يف  دوًما  ورأيت  العربّية  الوحدة  إىل  وبالدعوة  بالعروبة،  نتغّنى  كّنا  لقد  الواقع  ويف 
من  والعروبة  بل  العروبة،  فيها  مبا  اِإلنسانّية،  تدفع  التي  الروحّية  السامية  القيم  اِإلسالم 
كلام  الصايف  النقي  املورد  اِإلسالم  يف  جتد  أن  وإىل  إنسانّيتها،  استكامل  إىل  األوىل  الدرجة 
يكّرموا  أن  التسمية  هذه  أصحاب  أراد  ما  وإذا  آفاقها.  واعتمت  احلياة  مشارب  تكّدرت 
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مؤّلفاته:
 .١٩٢٥ العرفان،  مطبعة  صيدا،  البواكري،   -١

اعالم  لبعض  الشاعر  عن  مقّدمة  (مع  شعر. 

عرصه).

األعامل الشعرّية الكاملة، بريوت، دار العودة،   -٢

١٩٧٨. مع مقّدمة ألكرم زعيرت.

عن املؤّلف:
مقاالت:

 ،اجلبل بدوي  مدحت (حمّرر):   عّكاش،   -١
دمشق،  خمتاراٌت،  األمحد،  سليامن  حمّمد 
سرية  ص ٧-١٣.   ،١٩٦٨ الثقافة،  جمّلة  دار 

الشاعر.

وأصالتها  العربّية  اللغة  بحيوّية  وصورته  وتعبريه  وأسلوبه  شعره  التصق  الذي  الشاعر  يف 
.ا وفخوًرا ومدلوالت احلياة العربّية احلقيقّية [...] فإّني أكون أيًضا معتزًّ

ا فعندي أّن الشاعر احلق عليه أن يكتب شعًرا  وكام أنزل اهللا سبحانه وتعاىل القرآن عربيًّ
عربًيا هبذا املفهوم [...]

أو  عبقري،  أقول بأّنني  بذلك أن  وال أريد  العبقرّية  سامت  احلزن سمة من  اعتقد أّن 
أّن كل حزين عبقري. وعندي أّن احلزن هو وراء اِإلبداع العظيم والعطاء العظيم، ولكّنه 
حني يسمو بالنفس اِإلنسانّية ويطّهرها ويساعد هذه النفس عىل الغناء يف اجلامل األسمى 

والسعادة العظمى. وهي حالة يدركها األنبياء والشعراء.
لقد عرفت املجد تقديًرا من شعبي وأّمتي عىل الصعيدين السيايس واألديب. فأنت تقول 
أّن تسمية شاعر العروبة لصيقة يب. فإّنني أخربك ولقد محلني الشعب مراًرا عديدة إىل 
كريس النيابة وإىل منصب الوزارة وعشت عزيًزا مكرًما. ومل مينع هذا من أن جتور عيل 
ظروف معّينة، وأن أعرف النفي واالغرتاب. وأن أعاين جحوًدا حّز يف أعامق النفس. ولقد 
قابلت كل هذه احلاالت بإميان املؤمن. وثقة الواثق. ويف حزن عميق شّفاف... كان 
ملهًما وكان مضيًئا وكان واهًبا للعطر والنشوة. وال أستطيع يف كلاميت إليك أن أعّبر عن 
هذا احلزن وعن معنى هذا احلزن كام عّبرت عنه يف قصائدي العديدة املختلفة املواضيع من 

سياسّية وذاتّية [...]
شعرنا العريب سلسلة مّتصلة تزهو بأسامء كبرية تركت لنا اِإلبداع الذي كان لنا ثروة، 
وتراًثا وحمرًضا عىل أن نرتفع إىل مستواه وأن نكمل رسالته اِإلبداعّية. وأدبنا العريب من أرقى 
وأعظم آداب العامل ولكّنني أحّب بصفة خاصة من القدامى املتنّبي ومهيار الديلمي. وأحّب 
من املعارصين شفيق جربي* وأمني نخلة* وبشارة اخلوري، وحمّمد مهدي اجلواهري*. 
وعمر أبو ريشة* وعمر النص وكثًريا غريهم قرأت هلم وأرى أّنهم سيكونون خلًفا طيًبا 

لسلف طّيب [...]

* * [قطع من السفري (بريوت)، ١٩٧٩/١٠/٢٨، ص ١٠].
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يف  املعارص  العريب  األدب  سامي:  الكيايل،   -٢
سورية ١٨٥٠-١٩٥٠، القاهرة، دار املعارف؛ 
الشاعر  سرية  ص ٣٤٦-٣٥٦.   ،١٩٦٨ ط ٢ 

وتقدير له.
 ،١٩٨١/٩/٤ احلوادث،  وتقديرات:  نعيات   -٣
ص ١   ،١٩٨١/٨/٢٠ السفري،  ص ٥٨؛ 
السياسة،  ص ٩؛  و١٩٨١/٨/٢٨، 

١٩٨١/٨/٢٠، ص ٢١؛ األديب، آب - ترشين 
األّول ١٩٨١، ص ٦٤.

مقابالت :
الرأي، ١٩٧٦/٢/٦، ص ٩.   -١

السفري، ١٩٧٩/١٠/٢٨.   -٢
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محّمد مصطفى بدوي
النوع األديب: ناقد وشاعر.

والدته: ١٩٢٥ يف اِإلسكندرّية، مرص.
وفاته: ٢٠١٢.

والعّباسّية  ١٩٣٣؛  اِإلسكندرّية،  يف  اِإلبتدائّية،  عّباس  اخلديوي  مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
املتوّسطة والثانوّية، يف اِإلسكندرّية أيًضا، ١٩٣٨-١٩٤٢؛ دخل جامعة اِإلسكندرّية، ١٩٤٢-
١٩٤٦ ونال ليسانس يف اآلداب؛ ّمث دخل جامعة لندن ١٩٤٧-١٩٥٤ ونال ليسانس آداب؛ 

.(M.A. OXON) ّمث دكتوراه ١٩٥٤؛ حامل ماجستري من جامعة أكسفورد

حياته يف سطور: دّرس يف كّلية اآلداب، يف جامعة اِإلسكندرّية، ّمث عمل أستاًذا مساعًدا يف 
جامعة اِإلسكندرّية، ّمث يف جامعة أكسفورد حتى اآلن. سافر إىل جّل البالد العربّية وأوروبا 

وإىل الواليات املّتحدة األمريكّية. متزّوج وله ابن وثالث بنات.

السرية:
ولدت مبدينة اِإلسكندرّية يف ١٩٢٥ ونشأت هبا وتعّلمت يف مدارسها. وكنت دائًما متفوًقا 
يف مجيع مواد الدراسة وإن كانت ميويل األدبّية قد ظهرت يف سّن مبكرة وأنا ما زلت يف 
املرحلة االبتدائّية. ّمث انتقلت إىل مدرسة العّباسّية الثانوّية أّبان عرصها الذهبي وفيها نشأت 
صداقات ال تزال قائمة حتى اآلن بيني وبني عدد من التالميذ الذين نبغوا فيام بعد يف خمتلف 
ميادين املعرفة والفنون واآلداب. ويف املدرسة التحقت باجلمعّية التهذيبّية ّمث بجمعّية الشعر 
إذ كنت أقرض الشعر منذ الثانية عرشة من عمري. وقد كنت دائًما مولًعا بالقراءة: بدأت 
وأنا باملدرسة االبتدائّية بقراءة عدد ال حيىص من روايات اجليب وكانت تنرش ترمجات 
شعبّية لروايات أغلبها بوليسية وإن كانت تشمل أيًضا عدًدا ال بأس به من نتاج األدب 
العريب القدمي يف مكتبة البلدّية باِإلسكندرّية ويف مكتبة مدرسة العّباسّية أيًضا. وصادف أّني 
يف سّن الثالثة عرشة عثرت مبكتبة املدرسة عىل كتاب حيوي خمتارات من الشعر اِإلنجليزي 
يسّمى  The Dragon Book of English Verse فكان ذلك يل مبثابة نافذة تطّل عىل عامل 
خايل جديد عّيل كّل اجلّدة إذ كانت قراءايت يف الشعر حتى ذلك الوقت مقصورة عىل الشعر 
وشوقي.  العريب. وكان ما أكتب من قصائد تقليًدا ملا كنت أقرأه وال سّيام لشعر املتنّبي 
ويف نفس هذه املرحلة من سّني املراهقة بدأت أّطلع عىل جمّلة أبولو وأتأّثر مبا ينرش فيها من 
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شعر رومنطيقي كام أّني وقعت حتت تأثري جربان خليل جربان. أّما من الناحية الفكرّية فلقد 
كان لكتاب قادة الفكر لطه حسني* أعمق األثر يف تفكريي ويف حتريري من ربقة التفكري 

التقليدي اجلامد واالنطالق إىل أمناط أخرى من التأّمل والفلسفة.
وحني فرغت من املرحلة الثانوّية التحقت بقسم اللغة اِإلنجليزّية بكلّية آداب اِإلسكندرّية 
بغية التمّكن من األدب اِإلنجليزي حتى يتسّنى يل أن أرى أدبنا العريب يف سياق اآلداب 
العاملّية بحيث ال تنحرص نظريت فيه يف حدود املحلّية الضّيقة. ويف السنة األوىل من دراستي 
باجلامعة مررت بعّدة جتارب كان هلا أثر حاسم يف حيايت. أّوهلا صداقتي لزميلتي األديبة 
اآلنسة صفية أبو شادي نجلة الشاعر الدكتور أمحد زكي أبو شادي وعن طريقها تعّرفت عىل 
الشاعر الكبري والدها وأمكنني أن أستفيد من مكتبته الضخمة الغنّية يف اآلداب األوروبّية 
كنت  كام  ناجي  إبراهيم  الدكتور  وبصديقه  به  ألتقي  أحياًنا  وكنت  بالذات.  واِإلنجليزّية 
ألتقي بالناقد الدكتور حمّمد مندور* الذي كان يعمل مدرًسا بآداب اِإلسكندرّية ويرشف 
عىل مجاعة الشعر التي كنت أنتمي إليها فيها. والتجربة الثانية هي تعّريف عىل أحد املدّرسني 
 Robert] ليدل  روبرت  الشهري  الرواية  ناقد  القاص  األديب  وهو  اِإلنجليزّية  اللغة  بقسم 
Lidell] فاختارين عضًوا يف مجعيته األدبّية وكّنا نجتمع يف بيته مّرة كّل شهر ليلقي كل مّنا 

بحًثا يف األدب. وكان بحثي األّول عن الشاعر شييل [Shelley] وكنت مغرًما به يف ذلك 
الوقت. فكان من أفضال األستاذ ليدل عّيل أّنه نّبهني إىل وجود شعراء كبار غري الشعراء 
الرومنطيقّيني وال سّيام الشعراء امليتافيزيقّيني. ويف تلك اجلمعّية نشأت صداقة عميقة بيني 
وبني الشاعر حمّمد منري رمزي الذي َفِجعنا مجيًعا حني قىض عىل حياته بيده يف سّن العرشين 
إثر صدمة عاطفّية عنيفة. وكّنا نتبادل الكتب ونناقش ما نقرأ وما نكتب مًعا. أّما التجربة 
 األرض اخلراب الثالثة فهي سامعي ألستاذ إنجليزي آخر يتلو بعض أبيات من قصيدة
للشاعر ت.س. إليوت. فكان لتأثريها يف نفيس ما يشبه السحر ومنذ ذلك اليوم ولسنوات 
طويلة كنت أسًريا ل ت.س. إليوت. هذا ويف نفس هذه السنة األوىل باجلامعة أخذ اهتاممي 
باألدب الفرنيس الذي بدأ وأنا يف آخر املرحلة الثانوّية يتطّور ويزداد جّدية وال سّيام اهتاممي 
بشعر بودلري والشعراء الرمزّيني. وقد أّثر هؤالء يف شعري يف تلك املرحلة بحيث أّنني مل أفّكر 
مطلًقا يف نرش قصائدي يف أّي جمّلة أدبّية ليقيني من أّن ما يّتصف به شعري من نزعة جتريبّية 

متطّرفة جيعله غري صالح للنرش يف املجّالت السائدة حينذاك.
وبعد أن حصلت عىل الليسانس بامتياز يف األدب اِإلنجليزي أرسلت يف بعثة ِإلمتام 
دراستي بإنجلرتا سنة ١٩٤٧ فمكثت فيها حوايل سبع سنوات توّفرت خالهلا عىل التعّمق 
يف دراسة األدب األوروّبي واألدب اِإلنجليزي بالذات وال سّيام النقد األديب - وإن كنت 
قد عدت إىل كتابة الشعر بعد فرتة انقطاع طويلة فأّلفت ديوان رسائل من لندن الذي 
أزمات  من  احلديث  العريب  األديب  يعانيه  ما  حول  ويدور  مرص.  إىل  عوديت  بعد  نرشته 
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من حيث هو أدب أّوًال وليس بوصفه وثيقة تارخيّية أو اجتامعّية أو لغوّية كام كان حيدث يف 
أوساط االسترشاق التقليدّية.
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محمود َبَدوي
النوع األديب: كاتب قصيص.

والدته: ١٩٠٨ يف األكراد، حمافظة أسيوط، مرص.
وفاته: ١٩٨٦.

حياته يف سطور: موّظف يف وزارة املالّية، مندوب ألوروبا الوسطى والرشق األقىص من 
املجلس األعىل للفنون واألدب. أمىض سنة واحدة يف ميناء السويس. حصل عىل جائزة 
اجلدارة. ونقل إىل العربّية بعض األعامل لتشيكوف واندريف جوركي وترمجت أعامله إىل 

عرش لغات أجنبّية ومنها اِإلنجليزّية واِإليطالّية واملجرّية.

السرية */* *:
من موت والديت وعمري مخس سنني تبدأ القتامة من هذا احلدث. وميكن هذه القتامة هي 
التي جعلتني أّتجه بحوايس باستمرار إىل الناس املضطهدين واملعّذبني يف احلياة. اّتجهت إىل 
ذلك بالفطرة، ألّن حيايت مل تكن سهلة. وهذا جعلني أّتجه بحوايس كّلها إىل الناس الذين 
ي كنت أعيش يف ضنك. أبًدا، املسألة أّن هذه الصورة، وهي  يعانون. وليس معنى هذا أنِّ
موت الوالدة يف سن مبكرة، والوالد عاش فرتة طويلة ال يتزّوج إحرتاًما لذكراها ولكي 

د يف النفس إحساًسا غريزًيا بأمل اآلخرين. يرّبي أوالده... هذه الصورة كانت تولِّ
وقد ظّلت هذه الصورة ماثلة خالل التقّدم يف السن، وعرب اّتساع األفق وترامي النظر 
مربًرا  دائًما  أجد  طرق،  قّطاع  أو  جمرمني  املجتمع  يسّميهم  الذين  الناس  وحتى  للحياة، 
ا لسلوكهم والتوائهم عن الطريق. ودائًما أقول، كام يقول دوستويفسكي، ليس بني  قويًّ

.ًاِإلنسان، أي إنسان، وبني اجلرمية غري خيط رفيع جدا
كام أّن بداية القراءة لكاتب مثل مصطفى لطفي املنفلوطي، وهو كاتب حزين ونظرته 
إىل الناس املظلومني املحرومني من متع احلياة، قامت بدورها بتعميق هذا امليل أو االّتجاه.
[...] إّنني مؤمن إمياًنا مطلًقا بالقدرّية.. وأرضب مثًال بسيًطا جًدا. قد أميش يف الشارع 
فيسقط حجر عىل الشخص الذي أمامي، وبيني وبينه نصف مرت، وال يسقط عّيل، وال 

يسقط عىل الذي قبله.
وليس معنى القدرّية أّني مستسمل أو ضعيف أبًدا.

إّن اِإلنسان، بكل ما يستطيع، يغالب احلياة، ويصارعها، إىل أن يأيت قدره.
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جيعلني  الذي  هو  الواقع  يف  والقلق  قلًقا،  هذا  يكون  قد  السفر.  أحّب  بطبيعتي  إّني 
بالراحة  وأشعر  اخلوف،  أطرد  أكتب  وعندما  جمهول.  يشء  من  اخلوف  وكذلك  أكتب، 

والراحة املطلقة.
ويف الواقع إّن السفر زاد كبري جًدا للكتابة. وأنا مؤمن جًدا باملثل الصيني إّن زيارة 
حواسك،  بجميع  املدينة  يف  تعيش  ألّنك   ،كتاب ألف  قراءة  من  أفضل  واحدة  مدينة 
وتلتقي بأصناف خمتلفة من البرش، وحتتك هبم، وقد تتعاطف معهم، وقد تنفر منهم، وقد 

جتد بينهم بطلة لقّصة.
أّما بالنسبة إىل الليل، فإّن كّل إنسان حيّب الليل، وأنا بطبعي أحّبه، وأحّب سكونه. 
وألّن نشأيت ريفّية، قضيت هذا الليل يف املزارع واحلقول والبساتني، وكنت أحّس بعمق 
هذا السكون والظالم، وما ينشأ فيه وخيرج منه من قطاع طرق وغارات يف الليل للرسقة 

وألخذ الثأر وهذا اجلّو ال ميكن أن أنساه.
.لو كان الفقر رجًال لقتلته :أرّدد دائًما بيني وبني نفيس كلمة اِإلمام عيل

ويف اعتقادي أّن الفقر جيّر اِإلنسان إىل مصائب كثرية، وكثًريا ما يكون سبًبا يف ذّله 
الذين  الناس  هؤالء  عن  الدفاع  إىل  دائًما  اّتجه  الغريزّية  اِإلنسانّية  وبالنظرة  واّضطهاده. 
سحقتهم احلياة. وهذه النظرة ليس فيها أي افتعال، فكل إنسان له إحساس غريزي إنساين 

إزاء ما يراه يف املجتمع من الصور.
اجلنس  كتابة  أبًدا  أقصد  مل  أّني  كام  البرشّية.  حياتنا  يف  جًدا  كبري  فيشء  اجلنس  أّما 
للجنس أو لِإلثارة. إّنني أصّور شيًئا موجوًدا يف حياتنا، وموجود بقّوة وعنف، وهو يشء 

عميق وبعيد األغوار وقد تظهر أشياء كثرية يف سلوك اِإلنسان من الغضب واالنفعال...
القواعد  يف  إطالًقا  أفكر  ومل  القّصة.  لكتابة  غريزي  إهلام  من  بوحي  تتّم  الكتابة  إّن 
من  ذلك  غري  أو  تنوير  حلظة  مثًال  هلا  فيكون  القصرية،  للقّصة  يضعوهنا  التي  واألصول 
املصطلحات. مل أفّكر إطالًقا يف الصنعة أو يف أصول القّصة القصرية، إّنام أنفعل بيشء من 

جتربة حيايت وأكتبه بصدق.
عىل أّن النّقاد قالوا عّني، بعد ذلك، أّني واقعي. واحلق، أّن هذا اِإلحساس الواقعي 
موجود عندي باِإلهلام، ألّني أكتب الصدق. ومل أكتب يف حيايت قّصة خارج نطاق انفعايل 

وجتربتي الشخصّية. وإّنام ال بد أن أعيش يف جّوها، بلحمها ودمها.
طبًعا جييء اخليال من القراءة. وهو تركيب عضوي خلقي موجود يف اِإلنسان، ولكّنه 
يتفّتح ويزداد بالقراءة. إّنني عندما اقرأ ألف ليلة وليلة مثًال، أشعر بأّن أفقي يّتسع. وهلذا 
ال  أنت  يعني  األستاذ.  وجود  من  بد  ال  أعرفهم:  الذين  األصدقاء  لكّل  دائًما  أقول  فأنا 
ميكن، مهام تكن ملهًما، أن تكتب قّصة قصرية بدون قراءة تشيكوف وغارشن وغريمها 
من كتاب الروس الذين برعوا براعة خارقة يف كتابة القّصة القصرية. فمع وجود اِإلهلام، 



حممود َبَدوي  ١٧٠

 

مؤّلفاته:
قصص  جمموعات  التالية  العناوين  (مالحظة: 

قصرية إّال إذا ُنّص عىل غري ذلك).

الراحل، القاهرة، (د.ن)، ١٩٣٥.  -١
رجل، القاهرة، (د.ن)، ١٩٣٦.  -٢

فندق دانوب، القاهرة، مطبعة النهار، ١٩٤١.  -٣
الدار   ،١٩٤٤ القاهرة،  اجلائعة،  الذئاب   -٤

القومّية، ١٩٦٤. رواية.
روز  مؤّسسة  القاهرة،  األخرية،  العربة   -٥

اليوسف، ١٩٤٨.
حدث ذات ليلة، القاهرة، دار مرص للطباعة،   -٦

.١٩٥٣

العذراء والليل، القاهرة، دار روز اليوسف،   -٧
.١٩٥٦

ط ٢،  ١٩٥٨؛  القاهرة،  امليناء،  يف  األعرج   -٨
اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٥.

اليوسف،  روز  دار  القاهرة،  األوىل،  الزلة   -٩
.١٩٥٩

غرفة عىل السطح، دار روز اليوسف، ١٩٦٠.  -١٠
روز  مؤّسسة  القاهرة،  الطريق،  يف  ليلة   -١١

اليوسف، ١٩٦٢.
زوجة الصّياد، القاهرة، الدار القومية، ١٩٦٢.  -١٢
اجلامل احلزين، القاهرة، الدار القومّية، ١٩٦٢.  -١٣
القومية،  الدار  القاهرة،  البستان،  حارس   -١٤

.١٩٦٣

والنظرة الثابتة للفّنان، ال بد من وجود األستاذ، واألستاذ هو الذي يعطيك الصورة الفنية 
املتكاملة للقّصة.

كتابة القّصة القصرية تستغرق من املعاناة ما يزيد عن أسبوعني أو ثالثة، مع أّني أكون 
قد عشت القّصة بكّل ظروفها وأحداثها.

أكتب يف املقاهي، وال بد أن يكون الطريق أمامي مفتوًحا ألرى الناس يف حركتهم، 
بناء  يف  الغرفة  يف  وأنا  أفّكر  قد  مغلقة.  غرفة  يف  وأنا  واحًدا  سطًرا  أكتب  أن  أستطيع  وال 
القّصة وتكوينها، ولكّني ال أستطيع أن أكتب سطًرا يف مكان مغلق، وتسعة من عرشة 
من قصيص كتبتها يف مقهى يف شارع سليامن باشا (بالقاهرة) غري موجود اآلن كان يسّمى 

مقهى سفنكس.
ال أكتب القّصة للفلسفة، وال ألنرش مذهًبا اجتامعًيا معيًنا، إّنام أكتب بوحي السليقة، 

واألحساس بالقيم األخالقّية متمّكن مني ألقىص حد.
وليس معنى هذا أّنني واعظ أو أرتقي املنابر، أبًدا، وإّنام معناه أّني أصّور الناس بخريهم 

وّرشهم.

* [األنوار، ١٩٧٨/٣/٥، ص ٩].
[وعّما يفعله هذه األيام قال:

اقرأ واكتب، بالتحديد أعيد قراءة بعض األعامل األدبية التي أعود إليها بني احلني واآلخر. اقرأ إميل زوال 
وادجار االن بو وتشيكوف وبوشكني وجوركي ودستويفسكي.

** [املصّور، ١٩٨١/٩/٢٥، عدد ٢٩٧٢، ص ٥٩].



حممود َبَدوي ١٧١

 

روز  مؤّسسة  القاهرة،  ووحش،  عذراء   -١٥
اليوسف، ١٩٦٣.

القومّية،  الدار  القاهرة،  األحالم،  مدينة   -١٦
.١٩٦٣

القومّية،  الدار  القاهرة،  اخلميس،  مساء   -١٧
.١٩٦٦

عود القصب، القاهرة، (د.ن)، ١٩٦٧.  -١٨
صقر الليل وقصص أخرى، القاهرة، مؤّسسة   -١٩

أخبار اليوم، ١٩٧١.
الشعب،  دار  القاهرة،  الذهبّية،  السفينة   -٢٠

.١٩٧١
حسن الزجي، القاهرة، (د.ن)، ١٩٧١.  -٢١

الباب اآلخر وقصص أخرى، القاهرة، اهليئة   -٢٢
املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٧.

غريب،  مكتبة  القاهرة،  اجلدار،  يف  صورة   -٢٣
.١٩٨٠

غريب،  مكتبة  القاهرة،  املغلق،  الظرف   -٢٤
.١٩٨٠

السكاكني، القاهرة، مكتبة غريب، ١٩٨٣.  -٢٥
الكاملة)،  (األعامل  البدوي  حممود  مؤلفات   -٢٦

القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٦.
دار  مؤّسسة  القاهرة،  الّضال،  االبن  عودة   -٢٧

الشعب للصحافة والطباعة، ١٩٩٣.
قصص قصرية، (مقّدمة من حمّمد جربيل)،   -٢٨

القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، ٢٠٠٠.
القّصة،  نادي  القاهرة،  املصيدة،  يف  الغزال   -٢٩

٢٠٠٢. قّصة قصرية.

عن املؤّلف:
مقاالت:

والدستور،  ص ١٠،   ،١٩٨٦/٢/٢٠ السفري،   -١
١٩٨٦/٢/١٤، ص ١٥. نعي املؤّلف.

 Hafez Sabry:  Social polarization and  -٢
 human endurance in the fiction of
 Mahmoud al-Badawi, in: Journal of
Arabic Literature, 1981, 12, p. 101-124.

مقابالت :
األنوار، ١٩٧٨/٣/٥، ص ٩.   -١

املصّور، ١٩٨١/٩/٢٥، ص ٥٨-٥٩.   -٢



 ١٧٢

ادة محّمد محّمد َبرَّ
النوع األديب: كاتب قصص، ناقد.
والدته: ١٩٣٨ يف الرباط، املغرب.

أيًضا،  الرباط  يف  اخلامس،  حمّمد  ومدرسة  الرباط،  يف  املحّمدية  املدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
يف  اآلداب،  وكّلية  ١٩٥٥-١٩٥٦؛  مرص  القاهرة،  يف  العّباسية  واملدرسة  ١٩٥٠-١٩٥٥؛ 
إجازة  حائز  باريس.  وجامعة  الرباط  يف  اآلداب،  وكّلية  ١٩٥٦-١٩٦٠؛  القاهرة،  جامعة 

.١٩٧٠-١٩٧٣

حياته يف سطور: أستاذ حمارض يف كّلية اآلداب، الرباط. رئيس الربامج الثقافّية يف اِإلذاعة 
املغربّية (١٩٦١-١٩٦٤). عضو كل من االّتحاد االشرتاكي للقّوات الشعبّية واّتحاد كّتاب 
املغرب واملنّظمة العربّية حلقوق اِإلنسان. باِإلضافة إىل إقامته يف القاهرة (١٩٥٥-١٩٦٠) ويف 
باريس (١٩٦٥-١٩٧٣)، سافر إىل االّتحاد السوفيايت والواليات املّتحدة وإسبانيا والفيتنام 

وإيطاليا والعراق وسوريا واليمن وليبيا واجلزائر وتونس واألردن. متزّوج.

السرية:
لدّي انطباع، باستمرار، أّنني ولدت يف فاس...

لكّن احلالة املدنّية تثبت أّنني ولدت يف الرباط ّمث انتقلت، وأنا طفل صغري ال ميّيز ما 
حوله، إىل فاس ألعيش مع خايل وزوجته ألّنهام كانا عاقرين، وألّن أّمي تزّوجت، بعد 

وفاة أيب رجًال آخر يف الرباط...
ال أذكر إذن، وجه أيب كام أّن ذاكريت، الطفلة ال تعي مالمح الرباط التي استقبلتني. 
فاس وحدها موشومة عىل اجللد والذاكرة وفوق خاليا اجلسد واملخّيلة. كأّن بعض املدن 
احلميمّية  نلتقي  باستمرار،  نحاورها  نألفها،  ما  رسعان  لنا:  بالنسبة  الّرِحمِ  دور  تلعب 
والطمأنينة عند عتبتها. ال تنافس فاس عندي إّال القاهرة: بني تلك املدينتني، وبني الطفولة 

واملراهقة، تناسجت عوامل احلمل واألسطورة، والتواصل، ولغة الوجدان.
عشت، وأنا طفل بفاس، جتربة احلرب العاملّية الثانية، وربطت الصلة باللغة العربّية 
املدارس  بإحدى  دراستي  ألتابع  الرباط  إىل  انتقلت  ّمث  الوطنّية،  احلركة  بدايات  ومبناخ 
خمّططات  ومواجهة  العريب  التعليم  لرتكيز  آنذاك،  االستقالل  حزب  أنشأها  التي  احلّرة 

الفرنسة.



ادة ١٧٣ حمّمد حمّمد َبرَّ

مسرييت الدراسّية كان عّيل أن أسافر إىل إحدى البالد العربّية، فتوّجهت إىل  ِإلمتام 
عشت  القاهرة  ويف  احلامية.  فرتة  يف  علينا  مفروضة  كانت  التي  القيود  من  بالرغم  مرص 
جتربة أّثرت كثًريا عىل حيايت: الدراسة باللغة العربّية يف بالد مستقّلة تعيش فورة الثورة 
احلياة،  وحّب  باحليوّية  املتدّفق  املرصي  املناخ  ذلك،  من  وأعمق  العربّية.  الوحدة  وحمل 
وسحر النكتة والكلامت. كانت اخلمسينات وبداية السّتينات فرتة ممّيزة يف التاريخ املرصي 

والعريب عىل السواء.
ال يستطيع أحد أن حيّدد ما عىل عاتقه من دين جتاه اآلخرين وجتاه البلدان والثقافات 

األخرى، إّال أّنني أحّس أّن القاهرة ورموزها، ساكنة يف أعامقي ما تزال...
اآلن، عندما أزورها، تالحقني كّل األسئلة األساسّية التي طبعت جيلنا يف املغرب 
الكبري  أملنا  القومّية،  والنهضة  الوحدة  انطالقة  جعل  الذي  ما  العريب:  الوطن  كّل  ويف 
وتفّشي  واالستسالم  بالتخاذل  الطافحة  املوجعة  الصورة  هذه  إىل  يؤول  اخلمسينات،  يف 

الطائفّية والتعّصب واحلكم الفردي؟
الساحة  يف  مواقف  واّتخذت  احلزب،  يف  وناضلت  الصحف،  يف  كثًريا  كتبت  لقد 
الثقافّية املغربّية والعربّية، ولكّنني أتبّين، أكثر فأكثر، أّن الكتابة هي الوسيلة التي جتعلنا 
ألّن  والكتابة  الفعل  بني  موزًعا  عشت  لقد  ونفاذ.  بعمق  جمتمعنا  ونفهم  أنفسنا  نفهم 
اِإلنسان  بؤس  أمام  ثقلها  تفقد  الكتابة  وألّن  بالتخّصص،  تسمح  ال  جمتمعي  ظروف 
ورعب الطغيان... إّال أّنني حرصت عىل أن أعيد النظر يف كثري من املسلامت، وعىل أن 
أظّل منفتًحا عىل الثقافات األخرى، ّمما دفعني إىل اعتامد الرتمجة وسيلة أخرى للتعبري عن 

مغامريت الفكرّية.
يف عميل كأستاذ لألدب والنقد بكّلية اآلداب، أربط احلوار مع الطلبة، واجعل من 
بأسئلة  النظرّية  القضايا  ووصل  للتعّلم  فرصة  البحوث،  عىل  واالرشاف  الدروس  حتضري 

الواقع، ومع ذلك فإّن رشوط العمل ال تساعد دائًما عىل إنجاز ما نطمح إليه.
ويف جتربتي داخل اّتحاد كّتاب املغرب (عضًوا يف املكتب املركزي ّمث رئيًسا لالّتحاد من 
١٩٧٦ إىل ١٩٨٣)، أسهمت مع كّتاب آخرين، يف دعم األدب املغريب الفتّي، ويف الدفاع 
عن حّرية التعبري واِإلبداع. وما أنجزناه جمرد ِلبَنة أوىل آمل أن تدعمها جهود األدباء املغاربة 

الشباب.
احلياة  جتاه  يشبع  ال  فضول  ولدّي  أتزّوج.  أن  قبل  كثًريا  وغامرت  كثًريا،  سافرت 
املغامرة  تنتظر  بكًرا  أصقاًعا  هناك  أّن  دائًما  أكتشف  ولكّنني  ا)،  نسبيًّ كثًريا  واملعرفة (اقرأ 
آلخر  حني  من  والفكرّية،  النقدّية  للكتابات  أستسمل  أن  أستطيع  ال  واالستيعاب.  والفهم 
أحّس أّن هناك ما ال يطاله التعبري املفهومي املمنهج، فأجلأ إىل كتابة القّصة (هناك أيًضا 

مرشوع رواية تنتظر اِإلمتام).



ادة حمّمد حمّمد َبرَّ  ١٧٤

 

مؤّلفاته:
فرانز فانون أو معركة الشعوب املتخّلفة، الدار   -١
البيضاء، دار الكتاب، ١٩٦٢. دراسات عن 
وفكره  بنظرّيته  والتعريف  فانون  فرانز  فكر 

املقاوم لالستعامر.
بريوت،  العريب،  النقد  وتنظري  مندور  حمّمد   -٢
دار اآلداب، ١٩٧٩. دراسة يف النقد األديب 
العريب، وتعتمد الدراسة عىل أطروحة املؤلف 

لتحصيل درجة الدكتوراه يف جامعة باريز.
 .١٩٧٩ اآلداب،  دار  بريوت،  اجللد،  سلخ   -٣

قصص.
القّصة  ذاكرة  يف  قراءة  واحلمل،  الطفولة  لغة   -٤
للنارشين  املغربّية  الرشكة  الرباط،  املغربّية، 

املغربّيني، ١٩٨٦.
لعبة النسيان، رباط، دار األمان، ١٩٨٧.  -٥

الضؤ اهلارب، املغرب، دار الفنك، ١٩٩٣.  -٦
French translation: Lumière fuyante, by 
Catherine Charran, Arles, Actes Sud, 
1998.

English translation: Fugitive Light, 
by Issa Boullata, Syracuse, Syracuse 
University Press, 2002.

الدار  حمكيات،  يتكّرر:  لن  صيف  مثل   -٧
البيضاء، دار الفنك، ١٩٩٩.

ورد ورماد: رسائل، دار مناهيل، ٢٠٠٠.  -٨
الفنك،  دار  البيضاء،  الدار  النسيان،  إمرأة   -٩

.٢٠٠١
الثقافة،  وزارة  الرباط،  الروائية،  فضاءة   -١٠

.٢٠٠٣
القصص،  جمموعة  واللمس:  اهلمس  ودادية   -١١

الدار البيضاء، دار الفنك، ٢٠٠٤.

عن املؤّلف:
الشاوي، عبد القادر: النّص العضوي: سلخ   -١
دار  البيضاء،  الدار  درايس،  منوذج  اجللد، 

النرش املغربّية، ١٩٨٢. دراسة.

اّتسع  اآلن،  القائم.  مبعناها  الواقعّية  هو  السائد  االّتجاه  كان  أكتب،  بدأت  عندما 
مفهومنا لألدب ولطرائف تعبريه، بدأنا ندرك أّن الواقع أعمق من التسجيلّية واالستنتاج 
ا، مغامرة األدب كمحاولة لتشييد  وترصيع النصوص باألسامء التارخيّية... أعيش، شخصيًّ

خطاب ال ميكن أن ختتزله اخلطابات األخرى...
هل ميكن لكاتب أن خيتزل قّصة حياته يف بضع صفحات؟

مضجعنا  وتقّض  تسكننا  التي  األسئلة  من  الرسمدي  الّزخم  أمام  التفاصيل  قيمة  وما 
خالل رحلة األمل والفرح التي نعيشها من الطفولة إىل أن ننطفىء؟

أظّن أّن الكاتب يتعّيش من تفاعله مع احلياة يف مجيع مظاهرها وأحداثها وإحياءاهتا. 
ومن ّمث تكون حياته مبثوثة يف كّل ما يكتبه، لكن ليست، يف النهاية، حياته تطالعنا فيام 
وًمها  أّن  احلّظ  حسن  ومن  وحوار...  وتقاطع  تفاعل  حلظات  باألحرى،  إّنها،  يكتبه؛ 
يالزم الكاتب باستمرار، يومهه أّن حياته احلقيقّية هي فيام سيكتبه مستقبًال. وهم مجيل: 
اآلين  ضّد  باقًيا  جوهًرا  نختارها  التي  الكلامت  اآلتية،  الكلامت  حافة  عىل  معّلقة  حياتنا 

املنفلت، الزائل.
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 ١٧٦

عبد اهللا بردوين
النوع األديب: شاعر، ناقد.

والدته: ١٩٢٩ يف الربدون، اليمن.
وفاته: ١٩٩٩.

ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية يف الربدون ويف منطقة َعنس مكتب ذمار من العام ١٩٣٧ 
إىل ١٩٤٧ عىل وجه التقريب؛ دخل دار العلوم يف صنعاء حوايل العام ١٩٤٩ إىل ١٩٥٣.

حياته يف سطور: كّف برص الشاعر نتيجة اجلدري وكان آنذاك يف اخلامسة أو السادسة 
من عمره. دّرس األدب العريب والفلسفة يف مرحلة الثانوّية ودار العلوم يف صنعاء. صحفّي 
الكّتاب  الّتحاد  رئيس  أّول  صنعاء.  يف  القومّية  اليمنّية  اِإلذاعة  يف  الثقافّية  الربامج  ومذيع 

اليمنّيني سنة ١٩٧٤. سافر إىل أكثر البلدان العربّية تقريًبا ليشارك يف مهرجانات شعرّية.

السرية:
أوائل  فيها  درست   احلدأ من   الربدون قرية  يف  نشأُت  تقريًبا،   ١٩٢٩ مواليد  من 
الدراسة حروف اهلجاء وما كان يسّمى يف تلك األّيام جزء البياض والسواد، ّمث انتقلت 
إىل قرية أخرى يف َعْنس حيث كان يل أخت متزّوجة إىل هناك فظّليت فيها مقدار 
سنة. وهناك انتقل املعّلم إىل مدينة ذمار فتشّبث يب ألّنه رأى ّيف نجابة وإّنه أراد أن 
يكّمل جمهوده فانتقلت معه إىل مكتب ذمار تقريًبا عام ١٩٣٧ أو ١٩٣٨ وظّليت يف 
يف  ودخلتها   صنعاء يف  العلوم  بدار  التحقت  ّمث  سنوات.  عرش  مقدار   ذمار مدينة 
مرتبة  كانت  كام  األّول  صّفها  يف  الثالثة  الشعبة  أو  اخلامسة  الشعبة  أي  اخلامسة  سنتها 
 ذمار يف تلك األّيام ألّني كنت بدأت الدراسة التي كانت تدّرس يف دار العلوم - يف
والرصف  النحو  هو   ذمار يف  يدّرس  كان  الذي  املنهجني:  يف  تقارب  هنالك  وكان 
زيادة  مع  العلوم  دار  مناهج  هي  هذه  كانت  الدين،  وأصول  القرآن  وتفسري  والبالغة 
يدّرس  الكتاب  ذلك  مثل  كان  كام  بوجي  عيسى  وكتاب  واملنطق  الفلسفّية  العلوم  يف 

.ذمار يف مدينة
أذكر  ال   ١٩٥٣ أو   ١٩٥٤ عام  منها  وختّرجت   ١٩٤٩ عام  آخر  العلوم  بدار  التحقت 
بالضبط. دّرست األدب وكان مع تدريس األدب يف ذلك احلني إلقاء القصيدة وتفسري 
مفرداهتا ورشح أغراضها وتقسيم األدب إىل إنشائي ووصفي، كان يؤّدي ذلك الدرس إىل 
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ما يسّمى باألدب التوجيهي وكان هذا الدرس موروث من أّيام األربعينات كان يدرس 
فُوجدت  شعرّية.  قصائد  وعىل  البالغة  أجل  من  خطب  عىل  مقصوًرا  وكان  عتبات  عىل 
يف هذا املجال ّمث اتسع جمايل، فدّرست قواعد اِإلعراب األزهري ودّرست رشح املعاجم 

وأصبحت من األساتذة أو ما كان يسّمى يف ذلك احلني من الشيوخ.
كانت  األساتذة  ألّن  أساتذة،  العلوم  دار  يف  يدّرسون  الذين  يسّمي  أحد  كان  وما 
العلوم  دار  يف  يدّرسون  الذين  أّما  واالبتدائّية  واملتوّسطة  الثانوّية  مدّريس  عىل  مقصورة 
املرّتب  كشف  يف  كنت  وقد  الشيوخ  مرتبة  أبلغ  مل  احلقيقة  يف  لكّني  شيوًخا.  فيسّمون 
وأنا  فالن  والعّالمة  فالن  العّالمة  آخره  إىل  أّوله  من  الكشف  كان   الربدوين الفخري 
قميًصا  ألبس  وال  كبرية  عاممة  أمحل  أكن  مل  ألّني   الربدوين الفخري  الكشف  آخر  يف 
فضفاًضا وما كنت ألبس اجلّبة وبدون خنجر وبدون عاممة كبرية، فقال كاتب املرّتب 
واهللا أّنك عامل يا فالن لكن ما أدري ما أكذب عليك لو عندك عاممة من دول نعّلمك 
العظامة كّلها. كان مدّرس اخلّط حسن زيدان يف سّني وكان أيًضا أمحد محزة يف سّني 
يدّرس العقل الثمني، الكّل اليل كانوا يدّرسوا يف دار العلوم عّالمة إّال أنا مع أّني كنت 
أدّرس نفس الدروس بل كان هناك من يدّرس دروس أدنى من درويس ويسّمى عّالمة 
فإىل اليوم ما زلت حمروًما من العّالمة. كام ُحرمت من العّالمة يف دار العلوم، ُحرمت منذ 
أصابني العامء من الشعور بالعمى، مل أشعر بالعامء أبًدا إّنه عائق اطالًقا، وهذا ما جعلني 
وأصطدم  بجدار  وأرتطم  وأقوم  وأسقط  وأهرول  وأركض  أمحل  القرية  يف  كنت  ا،  شقيًّ
بحجر ولكن ال ميكن أن أسري هبدوء أبًدا. كان يقول يل الكبار يا ولد أنت أعمى احتكم 
احتكم!، طيب، كل يوم أرجع وقد ركلتني بقرة أو نطحني ثور أو سقطت يف حفرة. 
وأرضب  أرضب  أمسك  الذين  األوالد  مع  أشتجر  كنت  إين  املشاكل  أكرب  من  وكانت 
عنيف، فعندما يفلت مّني يرضب عّيل حجر هنا وحجر هنا حتى يدميني وأنا ال أحسب 

حساب هذه العواقب يرميني وأنا ال أراه.
دخلت مدينة ذمار، كانت مدينة ذمار أسهل من القرية وما فيها أحجار وما 
منبسط  سهل  املدينة  كانت  الصخور.  من  وهبوط  طلوع  يعني  فيها  وما  صخور  فيها 
أقرأ  كنت  مثًال  مشاكل  هناك  تالقي  كانت  لكن  بحّرية.  فيها  أحتّرك  أن  جًدا  فسهل 
مفتوحة  بالوعة  يف  فأقع  احلامس  هبذا  مشتغل  وأنا  فأميش  وأحتّمس  املكتب  يف  حمفوظة 
وأحياًنا أجد هذا اجلدار الذي كنت أمّر من جنبه قد ختّرب يوًما من األّيام وقد وضعوا 
حتى  ظّليت  أّني  املهّم  فيه.  وقعت  وقد  إّال  أشعر  فام  جديد  من  ليبنوه  أحجار  جانبه  إىل 
وصلت إىل ٢٥ سنة وقدمي كّله مدّمم وباألخّص أصابع أرجيل حتى عندما قال الشيوخ 
أن من جرح العدالة أن تبقى بدون حذاء ظّليت مّدة سنة أجّرب وأمّرن قدمّي عىل لبس 

احلذاء لكثرة ما جتّرحت وتوّرمت.
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قالوا  الثالثة  للمّرة  القرآن  أجّود  وأخذت  املكتب  من  خرجت  وعندما  العمى  أقبل  مل 
الزاوية،  أمسك  أقدرت  ما  عارف  مش   القرآن للتالمذة  تسّمع  لكي  زاوية  امسك  يل 
وترّددت عىل الشيوخ الذين يدرسون النحو والفقه وأصول الدين ما قدرت أمسك زاوية، 
كان يل يوم شعرت أّني سأكون يف ضائقة من العيش، أمسكت زاوية لكن ما قصدين أحد 

أعّلمه القرآن.
كنت أنا مل أعرتف بالعمى وال الناس اعرتفوا مبشيختي. بل كانت هذه احلقيقة أالقي 
 .احتكم أنت أعمى :من أجلها زجر شديد، كام كان يقول يل اآلباء واألعامم واجلريان
كنت أميش يف الدرجان وكان ما يف بيت يتكّون من مخسة سّكان وكان الناس يوقدون 
حطب الطلح يسّموه وفيه أشواك حاّدة فإذا نزلت من الدرج دخلت رجيل شوكة فالزم 

أّنها تنكرس يف أمخص رجيل.
 عنا متّر  مدينة  يف  الشوارع  عرفت  وهبذا  كأرسعهم  وأحتّرك  يتحّركون  الناس  أرى 
واحد واحد وكان كّل الناس قساة عّيل يف احلقيقة وال أكتم ّرس إذا قلت أّن النساء كّن 

أرحم يب وأحنى عّيل من كّل الناس.
وابن  واخلزاعي  الرومي  وابن  احلطيئة  كان  األربعينات  آخر  يف  الشعر  بدأت  وعندما 
سّكرة قدويت وكل من هو أعنف هجاء فهو أحّب إّيل، بالتايل أّني كنت أتلّمس اآليات 
ا إّنها أقوى. كنت أجد أّن اآليات التي تبحث أو تشري إىل  ا هجائيًّ القرآنّية التي حتمل رسًّ
أخفى املعاين يف النفوس إّنها هكذا أقوى جرًسا يف سمعي يف ذلك احلني. وال شّك أّن هذه 
كّلها ترجع إىل طبيعة العمى الذي مل أعرتف به ومل حينو أحد عّيل. فعندما دخلت الشعر 

وجدت فرصة للتعبري عن الذات وللتعبري عن الوجدان.
أّمي كانت حتّبني كثًريا وحتنو عّيل كثًريا كسائر النساء وأكثر النساء حناًنا، أّما أيب فكان 
أحّن الرجال القساة ألّنه كان يعرف أّن قيمة الولد يف ما حيّقق من حصد األرض وقطع 
األحطاب وحصاد الزرع، أيًضا. كان فيه مسألة مهّمة جًدا أن يكون الرجل مقاتل، أن 
يكون قاتًال أو مقتوًال فكان يقال يل أو يقال ملثيل هذا رجل ال قضاء وال سلف ال غراء وال 
رجاء، كانت قيمة اِإلنسان العملّية وقيمته القتالية كانت هي أعىل القيم وكنت أنا حمروم 
من هذه حتى أّني كنت عندما كانت تشتبك القرية فيام بينها أو قبيلة وقبيلة أحاول أن أرمي 
باحلجارة ألقول أنا هنا. مشكلتي فعًال إىل اآلن هي عدم االعرتاف بالعمى. هذه يف احلقيقة 

اجلوانب التي أعترب أّن فيها طرافة يف حيايت وأعترب أّن الباقي هي عادية كّلها.
كان يف صنعاء تقريًبا ١٠٠ بيت يعيشون عيشة مدنية أما بقّية أهل صنعاء وهي 
تسّمى أطراف املدينة فكانوا يعيشون كالفالحني، وقد يكونون أحسن حًظا من الفالحني 
ألّنهم ميلكون الريال أحياًنا، بينام الفالح ال ميلك الريال إال من احلبوب فإذا انعدم احلّب 
واملعلمني  التجار  من  بيت   ٥٠ فيها  كان  ميكن   ذمار مدينة  يف  كذلك  الريال.  انعدم 
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واملوظفني أّما الباقي فكانوا فّالحني أو أعوان للفّالحني، هذا يدّل أّن الفروق بني بيئة املدينة 
وبني بيئة القرية أّنها ليست كثرية يف اليمن وال سّيام يف الفرتة التي نشأت فيها. وحتى اآلن 

عندما أصبحت املدينة استهالكية أصبحت القرية يف نسبة استهالكّية.
ا  ا وإّنام التي شّكلتني تشكيًال بيئيًّ احلدأ تشّكل عندي آثار ألّني عشتها وأنا صغري جدًّ
التّد  وكنت  أكثرها  عاديت  الفرتات  من  فرتة  ويف  كثًريا  أحّبها  وهلذا   ذمار مدينة  هي 
باحلداء اجلامعي أّنه مشّتت يف كّل مكان ما شاء اُهللا. وكانت هذه املدينة وطبيعتها مّيالة إىل 
التعييب. بعدما سافرت من ذمار حتّولت تلك االعتبارات القدمية وبدأوا يشّكلون غريها 
حتى أّنهم اآلن يتحّدثون عّني ويعطوين مزايا ما حلمت هبا وال حمل هبا أحد ويقولون أّنهم 

شاهدوها وعايشوين فيها.
عام ١٩٧١ خرجت إىل بغداد يف مهرجان أيب ّمتام هذه أّول مّرة وكنت قد أصدرت 

ثالث جمموعات من الشعر يف تلك الفرتة من أرض بلقيس، الفجر ومدينة الغد.
أسافر إىل العامل العريب أحياًنا يف السنة أكثر من مّرة لكن ال ميّر عام وال أسافر فيه. أحياًنا 
يف مهرجانات وأحياًنا يف دعوات خاّصة، دعيت دعوات خاصة من االمارات العربّية ومن 
قطر ومن اجلزائر هذه هي البلدان التي دعتني، ويف املهرجانات العاّمة دعيت إىل مهرجان 

شوقي وحافظ يف مرص وإىل مهرجان جرش الثاين يف عّمان...
سافرت إىل موسكو (وبالذات إىل املطها) موطن الفارايب بدعوة لقيام املهرجان العاملي 

للفارايب، هذا هو البلد الوحيد الذي عرفته...
كتبت صفحات أسبوعّية يف جريدة سبتمرب عن األدب العريب املعارص وعن أفكار السلفّية 
وما هي دائًما عن األدب املعارص أكثر ما يكون عن التاريخ األديب وتطّور الفكر التارخيي 
وأحياًنا عن الثقافة الشعبّية وأصدرت كل املقاالت التي مجعتها يف كتب. يل كتاب اسمه 
فنون األدب الشعبي يف اليمن وكتاب اسمه رحلة يف الشعر اليمني وكتاب اسمه قضايا مينّية 
ا  ا أو نصف شهريًّ وكتاب اسمه اليمن اجلمهوري وكّل هذه من املقاالت التي تصدر أسبوعيًّ

ألّني أكتب يف جمّلة أخرى اسمها معني. ويف اِإلذاعة برنامج اسمه جمّلة الفكر واألدب..
السبب الذي جعل من ذاكريت موسوعة من الشعر هي مشكلة العمى. ومع هذا فأنا 
أختلف عن كّل العميان. مثًال كان بّشار بن برد ميلك جارية وغالًما يكتبان له القصيدة 
بيًتا بعد بيت، مثًال أبو العالء املعّري كانت تكتب له نصفها ابنة أخته وكان له متطّوع 

اسمه ابن أيب هاشم ويكتب القصيدة بيًتا بعد بيت يكتب عن الكاتب.
أّما أنا ال أكتب القصيدة إّال وقد فرغت منها إىل آخر بيت وأمليها عىل الذي يكتبها 
كأّني أميل عليه من كتاب. ما أكتب كل بيت عىل حدى ّمث يليه الذي بعده ّمث يليه إىل 
آخره. أكتب القصيدة وقد فرغت منها هنائًيا وإذا مل أكتبها بعدما أفرغ منها ميكن أن أبقيها 

يف حافظتي وأنّظم غريها إىل حّد ١٠ قصائد.
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أ) شعر:

األعىل  املجلس  القاهرة،  بلقيس،  أرض  من   -١
املعرفة،  مطبعة  واآلداب،  الفنون  لرعاية 

١٩٦١؛ ط ٢ بريوت، دار العودة، ١٩٧٩.
يف طريق الفجر، صنعاء، مكتبة اجليل احلديث،   -٢

١٩٦٧؛ ط ٢، بريوت، دار العودة، ١٩٦٧.
الثقافة  وزارة  عدن،  بريوت،  الغد،  مدينة   -٣

والسياحة، ١٩٧٠.
لعيني أم بلقيس، ط ٣، دمشق، ١٩٧٥.  -٤
السفر إىل األّيام اخلرض، دمشق، ١٩٧٥.  -٥

وجوه دخانّية يف مرايا الليل، الكويت، صوت   -٦
اخلليج، ١٩٧٧.

زمان بال نوعّية، ط ٢، بريوت، دار العودة،   -٧
.١٩٧٩

بريوت،  جزئني،  يف  الكامل  الشعري  ديوانه   -٨
دار العودة، ١٩٧٩.

ديوان عبد اهللا الربدوين، جمّلدان، تقدمي عبد   -٩
العزيز املقالح*، بريوت، دار العودة، ١٩٧٩.

كائنات الشوق اآلخر، دمشق، دار الكتاب   -١٠
العريب، ١٩٨٦.

ترمجة رميلة ألعراس الغبار، صنعاء، ١٩٨٦؛   -١١
ط ٢، دمشق، مطبعة الكاتب العريب، ١٩٨٨.
الكاتب  مطبعة  دمشق،  العصور،  جّواب   -١٢

العريب، ١٩٩١.

ب) دراسات:
مع  وحديثه،  قدميه  اليمني،  الشعر  يف  رحلة   -١

مقّدمة لعبد العزيز املقالح، تعز، الدار احلديثة، 
.١٩٧٢

١٩٧٧؛  العمل،  مطبعة  صنعاء،  مينّية،  قضايا   -٢
 .١٩٧٨ األندلس،  دار  بريوت،  ط ٢، 

مقاالت سياسّية وغري سياسّية.
دمشق،  اليمن،  يف  الشعبي  األدب  فنون   -٣

مطبعة الكاتب العريب، ١٩٨٣.
اليمن اجلمهوري، صنعاء، ١٩٨٣.  -٤

جيزة  مينية،  وأقاويل  جتارب  الشعبية:  الثقافة   -٥
(مرص)، دار املأمون، ١٩٨٨.

مطبعة  صنعاء،  اليمن،  يف  والثورة  الثقافة   -٦
الكاتب العريب، ١٩٩١.

عن املؤّلف:
اليمن،  من  شعراء  العزيز:  عبد  املقالح*،   -١
ص ١٥-٣١.   ،١٩٨٣ العودة،  دار  بريوت، 

سرية وحتليل لشعره.
موسوية، وليد: الصورة الشعرية عند الربدوين:   -٢
دراسة، دمشق، احتاد الكّتاب العرب، ١٩٩٦.
القدات، حمّمد أمحد: شعر عبد اهللا الربدوين،   -٣

بريوت، املؤسسة العربّية، ١٩٩٧.

مقابالت:
السياسة، ١٩٨٠/٢/٤، ص ٢٢.   -١
عكاظ، ١٩٨٠/٤/١٤، ص ٦٠.   -٢

الدستور، ١٩٨٦/٧/٣١، ص ١٦.   -٣
احلوادث، ١٩٨٦/١٢/٢٦، ص ٥٠.   -٤

احلوادث، ١٩٩٥/٨/٤، ص ٥٥.  -٥

يف  نّظمتها  قصيدة   ٢٥ أمليت  وخرجت   ١٩٥٤ عام  يف  اخلمسينات  يف  سجنت  مّرة 
الشعراء  العميان  من  أعرف  ما  يف  مثًال  وإّني  غريب  تعّود  إّنه  ميكن  التعّود  هذا  السجن. 

تفردت هبذه الطريقة.
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مريد عبد الرازق الَبْرُغويت
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٤٤ يف دير غّسانة، فلسطني.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة دير غّسانة االبتدائّية؛ ومدرسة رام اهللا الثانوّية، وختّرج سنة ١٩٦٣؛ 

وجامعة القاهرة كّلية اآلداب، قسم اللغة اِإلنجليزّية وآداهبا، القاهرة، ١٩٦٣-١٩٦٧.

مدّرس  سنوات؛   ٤ ملّدة  الصناعّية  الكّلية  يف  اِإلنجليزّية  اللغة  مدّرس  سطور:  يف  حياته 
قسم  رئيس  وإعالمي؛  ومعّلق  مذيع  سنتني؛  ملّدة  القاهرة  جامعة  يف  اِإلنجليزّية  اللغة 
اِإلعالم والثقافة ملنّظمة التحرير الفلسطينّية يف بودابست. عضو اّتحاد الكّتاب والصحفّيني 
الفلسطينّيني. ويف القاهرة ١٩٦٣-١٩٦٧ و١٩٧٢-١٩٧٧؛ وأقام يف الكويت ١٩٦٧-١٩٧١. 
وفرنسا  إيطاليا،  منها  أوروبا،  يف  البلدان  من  كثًريا  وزار  تقريًبا  العربّية  البلدان  أكثر  زار 
وأملانيا الدميقراطّية وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا واالّتحاد السوفيايت والدمنارك وزار أيًضا كندا 

والواليات املّتحدة. إقامته احلالّية يف بودابست. متزّوج وله أوالد.

صفحته عىل اإلنرتنت:
http://mouridbarghouti.net/Mouridweb/index.htm

السرية:
ولدُت يف قرية دير غّسانة يف فلسطني عام ١٩٤٤. وهي قرية صغرية تقع عىل بعد ٢٧ 
كيلومًرتا من مدينة القدس، يعيش أهلها - ومعظمهم من عائلة الربغوثي عىل زراعة 
أشجار الزيتون وإنتاجها من زيت الزيتون واللوز والتبن والقمح، وحتيط هبا عيون املاء 
اخلارجة من بطن اجلبال. فدير غّسانة قرية جبلّية، ويف مدرستها االبتدائّية تلّقيت أّول 
ختّرجت  وفيها  الثانوّية،  اهللا  رام  مدرسة  إىل  ذلك  بعد  انتقلت  ّمث  تعليمي  من  مرحلة 
حاصًال عىل الشهادة الثانوّية (كان اسمها التوجيهّية يف تلك األّيام) وكان ذلك عام 

.١٩٦٣
كنت راغًبا يف دراسة اِإلخراج السينامئي ومفتوًنا بأعامل كبار خمرجي السينام يف إيطاليا 
وفرنسا عىل وجه اخلصوص، وأفالم املوجة اجلديدة القائمة أساًسا عىل لغة الكامريا واملونتاج 
الذكي. غري أّني التحقت بجامعة القاهرة لدراسة اللغة اِإلنجليزّية وآداهبا، واستمتعت بتلك 
الدراسة التي أتاحت يل فرصة االّطالع عىل اآلداب املكتوبة باِإلنجليزّية سواء يف بريطانيا 
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أو الواليات املّتحدة أو أفريقيا، كام أّنني اّطلعت عىل مقّومات مدرسة النقد احلديث والنقد 
التحلييل بشتى اجتاهاهتا.

والنصف  التاسعة  أجلس،  كنت   ١٩٦٧ عام  حزيران  من  اخلامس  االثنني  يوم  ويف 
صباًحا، يف قاعة االمتحان النهائي، امتحان التخرج، وكانت املادة هي اللغة الالتينية، 
كتبت أجوبتي عىل الئحة األسئلة وخرجت من القاعة السمع خالل الراديو أّن احلرب 
قد اندلعت يف الرشق األوسط، وإّن إرسائيل احتّلت الضّفة الغربّية كّلها، القدس ورام 
اهللا ونابلس واخلليل وكّل املدن األخرى وكّل القرى مبا يف ذلك قريتي ومسقط رأيس، 
دير غّسانة. لقد قالت يل نرشة األخبار يف الراديو - يف ذلك اليوم احلار من حزيران أّنني 
ينتظرون  ظّلوا  الذين  أهيل  بيت  إىل  أعود  أن  حّقي  من  ليس  وإّنه  وطن،  بال  أصبحت 
الكويت،  إىل  للسفر  اضطررت  خاّصة  عائلّية  وألسباب  مّتصلة.  سنوات  أربع  ختّرجي 
حيث عملت مدرًسا للغة اِإلنجليزّية يف الكّلية الصناعّية، ولكّنني ظللت أشعر بأّن شيًئا 
هاًما ينقص حيايت، فرتكت الكويت إىل القاهرة حيث عملت ملّدة عامني مدرًسا للغة 
اِإلنجليزّية يف جامعة القاهرة. ّمث عملت مذيًعا ومعلًقا يف إذاعة املقاومة الفلسطينّية التي 
أغلقتها السلطات املرصّية مّرتني وانتقلت إىل بريوت، ّمث إىل بالد عربّية خمتلفة يف زيارات 

قصرية، حتى استقّر يب املطاف يف بودابست عاصمة هنغاريا حيث أقيم اآلن.
ا،  ا تقليديًّ بدأت عالقتي بالشعر مبكًرا، يف املدرسة الثانوّية كنت أكتب شعًرا عاموديًّ
ورغم ذلك، فقد لقيت تشجيًعا هائًال من مدّرس اللغة العربّية الذي حّثني عىل االشرتاك يف 
مسابقات تنّظمها إدارة املدرسة يف مناسبات شّتى، وفزت بجوائز عديدة يف أكثر من مسابقة.
دراستي  سنوات  يف  إّال  تتبلور  مل  اآلن،  أكتبه  الذي  احلديث،  بالشعر  عالقتي  لكن 
اجلامعّية يف القاهرة، ومنذ العام ١٩٦٣ بدأت أكتب قصائد ما زلت أتبّنى معظمها حتى 
اآلن. وترّيثت كثًريا يف مسألة النرش، ومل أرسل أّية قصيدة لنرشها إّال يف العام ١٩٦٩ وكان 

عنواهنا ميجانا وظهرت يف جمّلة الكاتب التي كانت تصدر يف مرص.
وهي  نفسه  الصف  يف  يل  زميلة  وبني  بيني  محيمة  عالقة  نشأت  القاهرة  جامعة  ويف 
رضوى عاشور، وظّلت العالقة تتطّور وتنمو عاًما بعد عام، واآلن أصبحت هذه الفتاة 
زوجتي. لقد تزّوجنا يف ّمتوز/ يوليو عام ١٩٧٠ ومنونا مًعا طوال السنوات العرش املاضية 
كصديقني وزوجني وقد حصلت عىل شهادة الدكتوراه يف العام ١٩٧٥ وهي اآلن تدّرس 
يف جامعة عني شمس برتبة أستاذ مساعد. وهي اآلن ناقدة أدبّية بارزة، يف العامل العريب، 
وقد نرشت كتاهبا األّول بعنوان الطريق إىل اخليمة األخرى دراسة يف أعامل غسان كنفاين*. 

وكتاهبا الثاين بعنوان التاج ينهض دراسة يف الرواية األفريقية.
لقد كانت زوجتي وما زالت، أكثر شخصية أثرت يف حيايت الثقافية واِإلنسانية عىل 

السواء، ولوالها ملا تلقيت املساعدة الرضورية للفنان يف مسريته نحو األفضل.   
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مؤّلفاته:
دار  بريوت،  التكوين،  وإعادة  الطوفان   -١

العودة، ١٩٧٢.
العودة،  دار  بريوت،  الشمس،  يف  فلسطني   -٢

.١٩٧٤
الثورة،  فلسطني  بريوت،  الصعبة،  األّيام   -٣

١٩٧٦. كتابات إذاعّية.
نشيد للفقر املسّلح، بريوت، فلسطني الثورة،   -٤

.١٩٧٧
األرض تنرش أرسارها، بريوت، دار اآلداب،   -٥

.١٩٧٨
زمن االشتباك، القاهرة، (د.ن)، (د.ت).  -٦

للنرش  الكرمل  دار  عّمان،  نلتقي،  عندما   -٧
والتوزيع، (د.ت).

العربّية  املؤّسسة  بريوت،  الرصيف،  قصائد   -٨
للدراسات والنرش، ١٩٨٠.

طال الشتات، بريوت، دار الكلمة، ١٩٨٠.  -٩
العربية  املؤسسة  بريوت،  العربة،  رّنت   -١٠

للدراسات والنرش، ١٩٩٣.
املرصية  اهليئة  القاهرة،  املختارة،  القصائد   -١١

العاّمة للكتاب، ١٩٩٤.
منطق الكائنات، عّمان، دار املدى، ١٩٩٦.  -١٢

العاّمة  املرصية  اهليئة  القاهرة،  جمنونة،  ليلة   -١٣
للكتاب، ١٩٩٦.

العربية  املؤسسة  بريوت،  الشعرية،  األعامل   -١٤
للدراسات والنرش، ١٩٩٧.

رأيت رمّلة، القاهرة، كتاب اهلالل، ١٩٩٧.   -١٥
نال عنه جائزة يوسف إدريس ١٩٩٧.

English translation: I saw Ramallah, by 
Ahdaf Soueif, Cairo, AUC Press, 2000.

العربية  املؤسسة  بريوت،  ليلهم،  يف  الناس   -١٦
للدراسات والنرش، ١٩٩٩.

زهر الرّمان، بريوت، دار اآلداب، ٢٠٠١.  -١٧
للكتب  الريس  رياض  الليل،  منتصف   -١٨

والنرش، ٢٠٠٥.
English translation: Midnight and other 
poems, UK، ARC publications, 2008.

عن املؤّلف:
 B. Embalo, A. Neuwirth and F.  -١
 Pannewick: Kulturelle Selbstbehauptung,
Beirut, BTS71, 2001, pp. 181-183.

مراجعات الكتب:
الوسط، ١٩٩٨/٨/٢٤، ص ٥٤-٥٥.  -١

Banipal, 2001, 10/11, p. 132.  -٢
رأيت  عن  ص ٢٤،   ،٢٠٠٢/٤/٩ األهرام،   -٣
رملة و عن عودته اىل مسقط رأسه بعد ٣٣ 

سنة يف املنفى.

مقابالت :
املحّرر، ١٩٧٥/٦/٢٥.   -١

النهار، ١٩٩٩/٦/٢، ص ١٩.  -٢
ص ١٩؛   ،١٩٩٩/١١/٧ السياسة،   -٣
٢٠٠٢/٢/١٩، ص٢٥؛ ٢٠٠٢/٣/٢٩، ص ٢٥.

األهرام، ٢٠٠٢/٧/١٤، ص ٣٤.  -٤
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حليم إسرب َبَركات
النوع األديب: روائي.

والدته: ١٩٣٣ يف كفرون، سوريا.
١٩٤٢-١٩٤٨؛  لبنان،  املتن،  رأس  يف   ،(Friends)  الفرندس مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
دخل القسم االستعدادي يف اجلامعة األمريكّية، بريوت، ١٩٤٩-١٩٥١؛ واجلامعة األمريكّية 
 Ann Arbor University of) أربور  أن  ميشيغن،  جامعة  ّمث  ١٩٥١-١٩٥٥؛  بريوت،  يف 

.١٩٦٢-١٩٦٦ ، (Michigan

يف  أستاذ  العربّية؛  السعودّية  واململكة  لبنان  يف  الثانوّية  املرحلة  يف  معّلم  سطور:  يف  حياته 
واشنطن،   ،(Georgetown) تاون  جورج  جامعة  يف  واآلن  بريوت  يف  األمريكّية  اجلامعة 
الواليات املّتحدة، عضو كّل من مجعّية العلوم االجتامعّية (يف أمريكا) واّتحاد الكّتاب يف 
بريوت واّتحاد الكّتاب العرب يف سوريا ومجعّية اخلّرجني اجلامعّيني يف الواليات املّتحدة. 
أقام يف لبنان خالل سنوات ١٩٤٢-١٩٦٢؛ ١٩٦٦-١٩٧٢؛ ١٩٧٣-١٩٧٥؛ ويف السعودّية، 
خالل  املّتحدة،  الواليات  يف  وأقام  ومرص  واملغرب  والعراق  األردن  وزار  ١٩٥٤-١٩٦٠؛ 

سنوات ١٩٦٢-١٩٦٩؛ ١٩٧٢-١٩٧٣؛ ١٩٧٥ حتى الوقت احلارض. متزّوج.

السرية:
ولدُت يف قرية كفرون عام ١٩٣٣، وكفرون قرية سورية. عشت فيها طفولتي حتى التاسعة 
من عمري عندما نزحت عائلتي إىل بريوت. كنت وما أزال أشعر أّن جذوري متتّد عميًقا يف 
قريتي ّمما انعكس يف كتابايت وخاصة روايتي األوىل القمم اخلرضاء (١٩٥٦) ويف قّصة قصرية 
بعنوان اهبط أّيها املوت إىل الكفرون (جمّلة أدب، صيف ١٩٦٢). أكثر ما تعني يل طفولتي 
بالفروقات  أتأّمل  ما  وكثًريا  وخوف.  رقابة  دون  العامل  اكتشاف  حّرية  الكفرون  قرية  يف 
اهلائلة بني طفولتي يف القرية وطفولة أبناء وبنات املدينة حيث يعيش الطفل حتت رقابة أهله 
باستمرار يف شقق ضّيقة متالصقة فتّتصف عالقته بعامله منذ البدء باحلذر واخلوف والعداء. 
كان العامل يف القرية لنا دون أن منلك كثًريا، والعامل ضّدهم يف املدينة رغم ما ميلكون. القرية 

صغرية لكن آفاقها متتّد دون حدود، واملدينة كبرية، غري أّنها بال أفق.
وبعد انتقال أهيل إىل بريوت، عشت ودرست يف رأس بريوت ختّللها التحاقي طالًبا 
يف مدرسة إرسالّية جلامعة الفرندز أو الكويكرز يف قرية رأس املتن (جبل لبنان). ّمث 
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درست يف القسم االستعدادي يف اجلامعة األمريكّية (١٩٤٩-١٩٥١)، وبعدها يف اجلامعة 
األمريكّية حيث نلت بكلوريوس (١٩٥٥) وماجستري (١٩٦٠) يف عمل االجتامع. وفيام أكمل 
دراستي العليا، دّرست يف مدرسة برّمانا العالية وّمث القسم االستعدادي يف اجلامعة األمريكّية 
ويف السعودّية، كام عملت يف الصحافة مسؤوًال عن القسم الثقايف. ويف هذا احلني كتبت 
رواية القمم اخلرضاء (ونرشت ١٩٥٦)، وجمموعة قصصية بعنوان الصمت واملطر (١٩٥٨)، 

ورواية ستة أيام (١٩٦١).
كان تكويني الفّني سابًقا لتكويني السيايس، فقد توّلعت بالكتابة منذ سنوات الدراسة 
االبتدائّية، وترّسخ هذا الولع خالل دراستي املتوّسطة والثانوّية حتت تأثري جربان. وبدأ تكويني 
السيايس عند دخويل اجلامعة وكانت النكبة الفلسطينّية هي التي شغلت فكرنا ونشاطنا. ورافق 
ذلك اهتامم بأسئلة ملّحة تتعّلق بالقومّية وحتّرر الشعوب من الظمل والفقراء من االستغالل. 
وتطّورت مفاهيمي السياسّية يف السّتينات عندما كنت طالًبا يف جامعة ميشيغن (أن أربور) 
فشهدت أثناء هذه الفرتة حركة االجتامع ضّد حرب فيتنام وحركة احلقوق املدنّية للسود. 
وكان بني زمالئي الطّالب عدد من الشباب اليساري مبن فيهم الذين أّسسوا احلركة الطّالبّية 
من أجل جمتمع دميقراطي. يف هذه األجواء قرأنا يف دائرة عمل االجتامع وبرنامج عمل النفس 

االجتامعي كتابات ماركس وخاصة ما تعّلق منها باالغرتاب والثورة.
وكانت حرب اخلامس من حزيران ١٩٦٧ بداية ملرحلة جديدة يف تكويني السيايس 
واملقاومة  والعلامنّية  واالشرتاكّية  والدميقراطّية  الثورة  حول  قناعايت  فرتّسخت  مًعا  والفّني 
واملعاناة  اِإلنسانّية  باملعاناة  السياسّية  املعاناة  نفيس  يف  توّحدت  القومي.  والتحّرر  الشعبّية 
الفنّية اِإلبداعّية، فكتبت رواية عودة الطائر إىل البحر(١٩٦٩). وبضوء هذه املعاناة قمت 
النازحون:  بعنوان  بالعربّية  كتاًبا  ونرشت  األردن  يف  فلسطيني  خمّيم  يف  اجتامعّية  بأبحاث 
اقتالع ونفي(١٩٦٨)، وكتاب باالنكليزية بعنوان هنر بال جسور(١٩٦٨ و١٩٦٩) مع زمييل 
بيرت دود، كذلك أجريت أبحاًثا مكّثفة حول االّتجاهات السياسّية بني الطّالب اجلامعّيني، 

.Lebanon in Strife ووضعت عىل أساسها كتاًبا باالنكليزّية بعنوان لبنان يف حالة كفاح
يف  باحًثا  زميًال  وكنت   ،(١٩٦٦-١٩٧٢) بريوت  يف  األمريكّية  اجلامعة  يف  دّرست 
اللبنانّية  اجلامعة  يف  دّرست  حيث  لبنان  إىل  عدت  ّمث   ،(١٩٧٢-١٩٧٣) هارفرد  جامعة 
يف  للتعليم  دعيت  ّمث   ،(١٩٧٣-١٩٧٥) والتنمية  للبحوث  الرتبوي  املركز  يف  وعملت 
جامعة تكساس (أوستن، كأستاذ زائر (١٩٧٥-١٩٧٦)، ومنذ ذلك احلني وحتى الوقت 
تاون - واشنطن  جورج  جامعة  يف  العربّية  والدراسات  االجتامع  لعمل  أستاذ  وأنا  احلارض 

دي يس.
وقد انتهيت أخًريا من نرش رواية بعنوان الرحيل بني السهم والوتر (١٩٧٩) وهي تتناول 
عالقات االقتناص واالكتشاف بني املرأة والرجل يف جمتمع قمعي. وقد رصفت السنوات 
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مؤّلفاته:
أ) قصص وروايات:

األهلّية،  املؤّسسة  بريوت،  اخلرضاء،  القمم   -١
١٩٥٦. رواية.

شعر،  جمّلة  دار  بريوت،  واملطر،  الصمت   -٢
١٩٥٨. قصص مع مقّدمة مطّولة جلربا إبراهيم 

جربا*.
سّتة أّيام، بريوت، دار جمّلة شعر، ١٩٦١. رواية.  -٣
عودة الطائر إىل البحر، بريوت، دار النهار،   -٤

١٩٦٩. رواية.
الرحيل بني السهم والوتر، بريوت، املؤّسسة   -٥

العربّية للدراسات والنرش، ١٩٧٩. رواية.
طائر احلوم، الدار البيضاء، دار بقال للنرش،   -٦

١٩٨٨. رواية.
أنانة والنهر، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٥.  -٧

املدينة امللونة، بريوت، دار الساقي، ٢٠٠٦.  -٨

ب) دراسات:
مؤّسسة  بريوت،  واقتالع،  نفي  النازحون:   -١
الدراسات الفلسطينّية، ١٩٦٨. دراسة اجتامعّية.
استطالعي  بحث  املعارص  العريب  املجتمع   -٢
احلمل  بني  املواجهة  يف  استكشاف  اجتامعي، 
الوحدة  دراسات  مركز  بريوت،  والواقع، 

العربّية، ١٩٧٤. دراسة اجتامعّية.
والزمن،  الرمل  يف  خطوط  اخلليج:   حرب   -٣

مركز دراسات الوحدة العربّية، ١٩٩٢.
بريوت،  العريب،  الوطن  يف  املدين  املجتمع   -٤

مركز دراسات الوحدة العربية، (د.ت).
مركز  بريوت،  أين؟  اىل  وجرياهنم  العرب   -٥

دراسات الوحدة العربية، (د.ت).
بريوت،  العرشين،  القرن  يف  العريب  املجتمع   -٦

مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٠.
اهلوية: أزمة احلداثة والوعي التقليدي، رياض   -٧

الريس للكتب والنرش، ٢٠٠٤.

ج) يف اللغة االنكليزية:
 River without bridges: A study of the  -١
 exodus of the 1967 Palestinian Arab
 refugees, Beirut, Institute for Palestine
Studies, 1969. Jointly with Peter Dodd.

 Lebanon in strife: Student preludes  -٢
to the civil war, Austin and London,

 The  University of Texas Press, 1977.
الفلسطينّيني  الطّالب  آراء  يف  اجتامعّية  دراسة   

واللبنانّيني قبل احلرب اللبنانّية. 
 Visions of social reality in the Arab  -٣
 novel, Washington، D.C. / Georgetown
Univ. Press, 1977.

 Contemporary North Africa: Issues of  -٤
 development and integration, Washington,

الثالث ١٩٧٩-١٩٨١ يف إعداد كتاب حول املجتمع العريب املعارص: بحث استكشايف يف 
املواجهة بني احلمل والواقع، وأتوقع أن يصدر يف ربيع ١٩٨٢ عن مركز دراسات الوحدة 

العربية يف بريوت.
وقد ترمجت روايتي عودة الطائر إىل البحر إىل االنكليزّية، والفرنسّية واليابانّية، وترمجت 
رواية سّتة أّيام إىل اليابانّية وترمجت بعض القصص القصرية إىل الفرنسّية واألملانّية واالنكليزّية.

مث إنني نرشت عدة مقاالت وكتب باالنكليزية حول االغرتاب واألندماج االجتامعي 
والرواية.

ويبقى هاجيس األّول مصري اِإلنسان يف املجتمعات الطبقّية والقمعّية، وأعترب ما كتبته 
حتى اآلن متهيًدا ملا أريد أن أكتبه يف املستقبل.
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 D. C., Center for Contemporary Arab
 Studies, Georgetown Univ, 1985, editor.
 Papers delivered at the Center’s April
 1982 Symposium, London - Sydney,
Groom Helm, 1985.

 The Arab World: society, culture and  -٥
 state, Berkeley, CA, University of Cal.
Press, 1993.

عن املؤلف:
مراجعات الكتب:

فصول، ترشين األول ١٩٨٣، ص ٢٠٧، عن   -١
سّتة أّيام.

بني  الرحيل  عن   ،٢٧٠  ،١٩٨٤ آب  املعرفة،   -٢
السهم والوتر.

طائر  عن  ص ٧،   ،١١٧  ،١٩٩٤ أفكار،   -٣
احلوم؛ واملوقف األديب، ١٩٩٣، ٧٢، ص ٩٦ 

عن نفس الرواية.
جمّلة املدى، ١٩٩٩، ٣/٢٥، ص ٣٩، عن طائر   -٤

احلوم.

مقابالت:
النهار، ٢٠٠٠/٩/٩.  -١



 ١٨٨

سليم بركات
النوع األديب: شاعر، روائي.

والدته: ١٩٥١ يف القامشيل، سوريا.
ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية والثانوّية يف القامشيل، وقد التحق بالفرع األديب.

حياته يف سطور: صحفي ملجّلة احلوادث وفلسطني الثورة. عضو جلنة إدارة دار األطفال 
(دار النورس) من ١٩٨١. سكرتري حترير جمّلة فصلّية، الكرمل من ١٩٨١ حتى اآلن. زار 
كًال من اجلزائر وتونس والعراق واليمن الشاميل ولبنان. وسافر إىل كّل من فرنسا والربتغال 
الوقت  يف  قربص  يف  يقيم  وقربص.  وإيطاليا  االّتحادّية  وأملانيا  واليونان  الدميقراطّية  وأملانيا 

احلارض. متزّوج.

السرية:
كردي  وهو  القامشيل،  مدينة  يف  سورية،  بشامل   ١٩٥١ العام  أيلول  يف  بركات  سليم  ولد 
األصل، ينتمي إىل قبائل املريسينّيني. أهنى املرحلة الثانوّية، الفرع األديب، ومل ينتسب بعد ذلك 
إىل جامعة. نرش شعًرا يف الصحف واملجّالت السورّية وهو يف السابعة عرشة، ّمث غادر مدينته 
إىل دمشق، فمل يتوّقف فيها إّال قرابة عام واحد، ّمث هجرها إىل بريوت يف العام ١٩٧١ (ومل 
يعد إىل سورية حتى اليوم) حيث عمل يف دور نرش هناك، ويف الصحافة األسبوعّية. وهو، 
اليوم، سكرتري حترير جمّلة الكرمل الثقافّية الفصلّية، الصادرة عن اّتحاد الكّتاب والصحافّيني 
الفلسطينّيني، التي يرأس حتريرها الشاعر املعروف حممود درويش*. وكانت تصدر، من قبل، 
يف بريوت، حتى خروج املقاتلني الفلسطينّيني من لبنان، يف العام ١٩٨٢، مبواثيق دولّية مل حترتم.
حمور أدبه أعامقه اِإلنسانّية، بواقعّيتها وغيبّيتها مًعا، حتى أّنه جيعل من السامت األسطورّية 
للفكر ِصنًوا للسلوك، كام هي يف الرشق، مع جتسيد تلك السامت حضوًرا، كأّنام هي ظّل 

اِإلنسان، واجلزء اآلخر احلقيقي يف حواره مع نفسه ومع العامل مًعا.
استقى يف شعره رعوّيته الكردّية، ورموزها، يف مزيج مل يكن مطروًقا من قبل يف الشعر 
العريب احلديث، يف ميل واضح إىل تقّنيات امللحمة، وقد كتب الكثري يف الصحافة العربّية 
عن ذلك التاميز. وله مسالك يف القصيدة ذات اِإليقاع (التفعيلة)، والقصيدة املتحّررة من 
ضوابط العروض. أّما لغته العربّية فهي مرجع يف أصالتها، ولعالقات األلفاظ بعضها ببعض 

عنده، مزج حمدث رصني.
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

خارج  وكل  ألجيل،  سيهتف  داخل  كل   -١
مواقف،  جمّلة  منشورات  بريوت،  أيًضا، 

مطبعة احلايك، ١٩٧٣.
منشورات  بريوت،  موسيسانا،  أبعثر  هكذا   -٢

.١٩٧٥ ،تريونف
وأدوار  الفريسة  ألدوار  لشمدْيَن،  للغبار،   -٣
اِإلعالم  منشورات  بريوت،  املاملك، 

الفلسطيني املوّحد، ١٩٧٧.
اجلمهرات، بريوت، دار ابن رشد، ١٩٧٩.  -٤

وحبوب  واآلمدة  املهّرج  الدم  شؤون  يف   -٥

 .١٩٧٩ رشد،  ابن  دار  بريوت،  الصلصال، 
شعر ومقاالت.

فلسطني  منشورات  بريوت،  الكراكي،   -٦
املحتّلة، ١٩٨١. قصيدة طويلة.

منشورات  بريوت،  اخلمس،  املجموعات   -٧
جمموعاته  تضّم   .١٩٨١ املحتّلة،  فلسطني 

الشعرّية.
الريح،  تقود  التي  بالثعالب  ذاهتا،  بالشباك   -٨

بريوت، دار الكلمة، ١٩٨٧.
البازيار، الدار البيضاء، دار الطوبقال للنرش،   -٩

.١٩٩١
الديوان، بريوت، دار التنوير، ١٩٩٢. شعر.  -١٠
طيش الياقوت، بريوت، دار النهار، ١٩٩٦.  -١١

 مفطوم عىل كتب الرتاث، وقد ورثها هو  نشأ بركات يف عائلة ذات دين، أبوه ُمالَّ
أيًضا يف نزوعه األديب. كام ورث بركات الشامل السوري بكل ما فيه: احلكمة، اجلهالة، 
الزراعي  اِإلصالح  ملهاة  عّممت  التي  الفضيحة  السّيد،  القدر  النهب،  اهلدر،  البطش، 
فقلبت الفردوس إىل صحراء - ولسليم كتابان يف اِإلحاطة بذلك، أحدمها سرية لطفولته 
اجلندب احلديدي، واآلخر سرية للصبا هاته عالًيا، هات النفري عىل آخره. أّما روايته فقهاء 
والظالم فتحكي التاريخ األسطوري ألعامق األكراد، يف الشامل السوري، وتشري إىل الواقع 
 بروتا االجتامعي يف منتصف القرن، ودور السلطة وهي ستصدر يف ترمجة انكليزّية عن دار
األمريكّية، ويف ترمجة عربّية عن دار عوفيد التقّدمية اِإلرسائيّلة. فيام تشّكل روايته األخرية 
أرواح هندسّية فضاء من اجلنون املنبثق عن احلرب البنانّية، وهي تراصفات رمزّية خمتزلة، 

ألّن الرسد الواقعي لن حييط بأّي يشء من تلك احلرب املفتوحة عىل الغيب.
ال ينتمي شعر سليم إىل مدرسة معّينة، بسبب من اشتغاله عىل املمكنات اللغوّية يف 
ا، سواء أيف عالقة األلفاظ بعضها ببعض، أم  حدودها األقىص، وما ينبثق عن ذلك تعبرييًّ
يف ابتكار الصفة نسبًة إىل موصوفها، أم يف تدوير اجلمل حتى أقىص ما حتتمل من نفس 
داليل. وهو ال يتوّقف، يف هذا، عن دمج األنواع األدبّية، وتوظيفها، يف قصيدته، سائًرا هبا 
 شعر احليوان نحو اخرتال يقتضيه الشعر يف طبيعته. من جهة ثانية أعاد سليم بركات إىل
صحوة بعد قطيعة طويلة يف التاريخ، فاّتخذ احليوان، يف قصائد كثرية، موضوًعا، بعيًدا 
عّما هو وصفي أو مّتكىء عىل مفهوم تقليدي عن احليوان، كأّنام هي سحر جديد، فلسفة 

وحضوًرا، مبا جيعل العامل يقيًنا واحًدا، لكّنه إشكايل يضّلل اللغة.



سليم بركات  ١٩٠

 

التصارف  االجران،  املواثق  املجاهبات،   -١٢
وغريها، بريوت، دار النهار، ١٩٩٧. 
املثاقيل، بريوت، دار النهار، ٢٠٠٠.   -١٣
املعجم، دمشق، دار املدى، ٢٠٠٥.   -١٤

ب) روايات:
حلرب  الصغرية  اليومّيات  املحارب،  كنيسة   -١
الثورة،  فلسطني  منشورات  بريوت،  اجلبل، 

.١٩٧٦
الطليعة،  دار  بريوت،  احلديدي،  اجلندب   -٢

١٩٨٠. سرية طفولة املؤّلف.
هاته عالًيا، هات النفري عىل آخره، بريوت،   -٣
صبا  قّصة   .١٩٨٢ التنوير،  دار  منشورات 

املؤّلف.
بيسان  مؤّسسة  نيقوسيا،  الظالم،  فقهاء   -٤

برس، ١٩٨٥.
أرواح هندسّية، بريوت، دار الكلمة، ١٩٨٧.  -٥
نزهته  يف   آزاد َمم  نسيها  التي  الرباهن   -٦
نيقوسيا،  الريش،  أو،  هناك،  إىل  املضحكة 
والتوزيع،  والنرش  للصحافة  بيسان  مؤّسسة 

.١٩٩٠
التنوير،  دار  بريوت،  األبد،  معسكرات   -٧

١٩٩٣ (رواية).
البرشوش،  عبور  املوت:  ثلثاء  يف  الفلكيون   -٨
العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  بريوت، 

.١٩٩٤
الفلكيون يف ثلثاء املوت: الكون، دار النهار،   -٩

١٩٩٦ (رواية).
سريتان، بريوت، دار اجلديد، ١٩٩٧.   -١٠

German translation: Die Spiele der jungen 
Hähne, by Burgi Roos, München, Beck, 
2000.

ميلعس،  كبد  املوت:  ثلثاء  يف  الفلكيون   -١١
بريوت، دار النهار، ١٩٩٧.

النهار،  دار  بريوت،  الثاين،  األزل  انقاض   -١٢
 .١٩٩٩

األختام والسدمي، بريوت، دار النهار، ٢٠٠١.   -١٣
بريوت،  املهجورة،  اخللود  فراسخ  دلشاد:   -١٤
العربية  املؤسسة  ط ٢،  ٢٠٠٣؛  النهار،  دار 

للدراسات والنرش، ٢٠٠٦.
املؤسسة  بريوت،  داهوس،  هيدراو  كهوف   -١٥

العربية للدراسات والنرش، ٢٠٠٤. 
العربية  املؤسسة  بريوت،  متبدئون،  موتى   -١٦

للدراسات والنرش، ٢٠٠٦. 

ج) دراسات:
زكي  عند  الفلسفية  وأسسه  القومي  الفكر   -١
دمشق  دار  التوزيع  دمشق،  األرسوزي، 

للطباعة والنرش، ١٩٧٩.
جامعة  دمشق،  املعارص،  السيايس  الفكر   -٢

دمشق، ١٩٨٢.
احلديث،  العريب  الفكر  يف  احلّرية  مفهوم   -٣

دمشق، ١٩٨٢.

عن املؤّلف:
 Meyer, Stefan: « Magical Realism:  -١
 Salim Barakat », in: The Experimental
 Arabic Novel, 2001, N.Y. SUNY Press,
pp. 87ff.

مقابالت:
احلوادث، ١٩٨٧/١٠/٩، ص ٥٧.   -١

مقاالت:
Banipal, 1996.6, p. 34.  -١

مراجعات الكتب:
إبداع، متوز١٩٩٥، ص ٦٨، عن معسكرات   -١

األبد.
سطور، آب ١٩٩٨، ٢١، ص ٨٦، عن فقهاء   -٢

للظالم.



١٩١ 

هدى بركات
النوع االديب: روائية

والدهتا: يف بريوت، لبنان، ١٩٥٢
الثقافة: أهنت دراسة األدب الفرنيس يف اجلامعة اللبنانّية ودّرست يف جنوب لبنان لعامٍ 
لبنان  يف  األهلّية  احلرب  إندلعت  باريس  يف  الدكتوراه  أطروحة  حتّضر  هي  وفيام  واحٍد. 

فعادت إىل بريوت العام ١٩٧٦.

حياهتا يف سطور: عملت يف بريوت كصحفّية ومرتمجة يف خالل معظم سنوات احلرب. ويف 
األعوام ٨٧-١٩٨٥ عملت يف مركز األبحاث اللبنانّية. ويف خريف ١٩٨٩ هربت مع ولدهيا 

إىل باريس حيث ال تزال تعمل اليوم كصحفّية يف إذاعة الرشق يف باريس.

وفازت   ١٩٩٠ العام  يف  جائزًة   الضحك حجر  األوىل  روايتها  الناقد  جمّلة  منحت 
روايتها الثالثة حارث املياه بجائزة نجيب حمفوظ العام ٢٠٠٠.

السرية:
للسؤال.. ماذا يعني أن يعيش كاتب عريب يف فرنسا؟ السفري (٢٠٠٥/٠٥/٢٧) 

جاوبت: أوًال لنَر إىل أي حد بإمكان إقامتك اجلغرافية أن ُتحدث فرًقا كبًريا وحقيقًيا.. 
بالطبع أنا عىل عالقة دائمة بقراءة ما حيدث يف الرواية العربية.. وال أعتقد أنني لو مل أكن 
بعيدة هلذه الدرجة، فإن هذا سيحدث فرًقا. ما يربطك هبذه الرواية هو اللغة التي تكتب هبا. 
أنا شخصًيا غري معنية مبوقعي.. ال أعرف أن أكتب ألجيب عن سؤال (أين ميكن أن 

يكون مكاين؟). هذا أمر يراه املرء يف وقت الحق، وعليه القبول بأنه ليس عنده مكان. 
أن أكون يف بلد غري عريب وال يتكمل العربية أمر يفيدين. أّوًال، أعرف كم هو صعب أن 
تكون أديًبا يف اخلارج.. كيف تصدر رواية عىل سبيل املثال، وما من أحد قادر عىل إعطائك 

رّدة فعل. لن تدخل إىل مقهى يف احلمرا وتقول بعت يف معرض الكتاب... 
أنا ال أقوم بحفالت توقيع لكتبي، ال يف مكتبات باريس وال عندما تطلب مني (دار 
النهار) ذلك.. رمبا خجًال، رمبا ألنني ال أريد أن أعرف، رمبا ألنني منهمكة جًدا وغري 
قادرة عىل احلصول عىل إجازات. عملًيا ال ميكنني أن أحرض ساعة أشاء إىل لبنان، ومادًيا 

أيًضا العملية مكلفة، إلخ... 
حتى يف فرنسا ال أقيم حفالت.. ومن املهم يف قسوتك عىل نفسك، إذا كنت متطلًبا 
من نفسك ككاتب، أال تشعر هبذا النجاح أو وهم النجاح الذي يعطيك إياه التأثري املبارش 



هدى بركات  ١٩٢

 

مؤلفاهتا:
زائرات، بريوت، املطبوعات الرشقّية، ١٩٨٥.  -١
حجر الضحك، لندن، رياض الرّيس، ١٩٩٠.  -٢
English translation: The stone of laughter, 
by Sophie Bennett, Brooklyn, Interlink 
Books, 1995.
French translation: La pierre du rire, by 
Nadine Accoury, Arles, Actes Sud, 1996.

أهل اهلوى، بريوت، دار النهار، ١٩٩٣.  -٣
French translation: Les Illumines, by 
François Zabbal, Arles, Actes Sud, 
1998.

حارث املياه، بريوت، دار النهار، ١٩٩٨.  -٤
English translation: by Marilyn Booth, 
Vairo/NY and AUC Press, 2001
French translation: Le laboureur des eaux, 
by Frederic Lagrange, Arles, Actes Sud, 
2001.

رسائل الغريبة، بريوت، دار النهار، ٢٠٠٤.  -٥
النهار،  دار  بريوت،  وحبيبي،  سّيدي   -٦

.٢٠٠٥

عن املؤلفة:
 Hartman, Michelle: « Intertextuality  -١
 and gender identity in Huda Barakat’s
 Ahl al-hawa » in: Ostle, Robin (ed.):
 Marginal voices in literature and
 society. Individual and Society in the
 Muslim World. Strasbourg, European
Science Foundation, 2001, pp. 171-

  188.

 Fayad, Mona: « Strategic Androgeny,  -٢
 passing as masculine in Barakat’s
 Stone of Laughter », in: Maja, Lisa
 Suhair, Paula Sundermann and
 Theresa Saliba (eds.): Intersections.
 Gender, Nation and Community in
 Arab women’s novels, Syracuse,
 Syracuse University Press, 2003, pp.
163-179.

 Winckler, Barbara: « Androgynie als  -٣
 Metapher. Huda Barakat und der Stein
 des Lachens », in: Neuwirth, Angelika,
 Andreas Pflitsch, and Barbara Winckler
 (eds.): Arabische Literatur postmodern,
 München, Edition Text + Kritik, 2004,
pp. 317-332.

عىل الشخص الذي يقرأك ويراك يف اليوم التايل. فمن نلتقي هبم يف املقهى سوف يسارعون 
إىل هتنئتنا ورشاء كتابنا والكتابة عنا ألننا أمامهم ولن ينسونا. 

عندما يعيش املرء يف اخلارج، ال هيتم كثًريا للمصلحة االجتامعية.. فأن تكون كاتًبا 
مشهوًرا أو غري مشهور تقريًبا سواء.. ليعمل التواضع وكيفية أخذ نقاط االستدالل. فأنت 
لست مؤثًرا لدرجة أن البلد سوف (ينطوش) إذا أصدرت رواية جديدة.. لن يشعر بك 
أحد. لكن إذا كانت الرواية تستأهل، فستشق طريقها شيًئا فشيًئا. وشيًئا فشيًئا، عندما 
ترتجم عىل سبيل املثال، سيقول القارئ الفرنيس ملاذا هيتم هبا.. وأي نوع من القراءة قام 

هبا.. وملاذا قّرر أن يقرأها؟ 
ما أقوله هو أن االستفادة من عدم وجود تأثري مبارش عىل هيبتك ككائن عام يستحّق 
االحتفال.. هذا عمل فردي لدرجة أن من اجلّيد إذا تبعه احتفال، إال أن عليه أن يأخذ وقته 
يف شّق طريقه. وهنا يستفيد من هو بعيد.. من يعيش يف (الغربة) إذ يرى املسائل بشكل 
نسبي، ومن الرضوري أن يفعل ذلك. فأنت لن تلتقي يف كل دقيقة مبن تسأله (هل قرأهتا؟ 

هل أعجبتك؟)، وجييب (رائعة). 



هدى بركات ١٩٣

 

مقاالت:
Banipal, 2000, 9, p. 16.  -١

نور، ربيع ٢٠٠٠، ص ٤-١١.  -٢

مراجعات كتب:
عن روايتها حجر الضحك:

إبداع، أيار ١٩٩٨، ص ١٢٣.  -١

إبداع، حزيران ١٩٩٨، ص ١٥١.  -٢

Banipal, 1999, 6, p. 8.  -٣

مقابلة:
أدب ونقد، ٢، ٨٤، ١٩٩٢، ص ١٢٠.  -١



 ١٩٤

َشْوقي مصطفى َبِزيع
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٥١ يف زبقني، لبنان.
صور،  يف  والثانوّية  واملتوّسطة  ١٩٥٧-١٩٦١؛  زبقني،  يف  االبتدائّية  علومه  تلّقى  ثقافته: 
١٩٦١-١٩٦٨؛ معهد املعّلمني العايل وحصل عىل شهادة الكفاءة يف اللغة العربّية وآداهبا، 

بريوت، ١٩٦٨-١٩٧٣.

حياته يف سطور: مدّرس يف الثانوّية الرسمّية يف صور. قّدم عدًدا من الربامج اِإلذاعّية يف 
وهو   ،١٩٧٧ منذ  اللبنانّيني  الكّتاب  اّتحاد  من  كًال  عضو  واخلاّصة.  الرسمية  اِإلذاعات 
الوطني  املجلس  ويف  اجلنويب  للبنان  الثقايف  املجلس  ويف   ،١٩٧٨ منذ  اِإلدارّية  اهليئة  يف 
الّتحاد الشباب الدميقراطي اللبناين. اشرتك يف مهرجان املربد الشعري، العراق ١٩٧٤؛ ويف 
مهرجان األدب املقاتل يف طرابلس (ليبيا)، ١٩٨١. سافر إىل اجلزائر بدعوة االّتحاد الوطني 
ومهرجان   ١٩٨٢ مرص،  يف  وحافظ  شوقي  مهرجان  يف  واشرتك   .١٩٨٠ اجلزائر،  للشبيبة 
 (Vaptsarov) الشبيبة العاملي احلادي عرش يف كوبا، ١٩٧٨ ومهرجان الشاعر فبتساروف

يف بلغاريا، وزار إيران.

السرية:
ولدت يف العرشين من كانون الثاين سنة ١٩٥١ يف قرية زبقني الواقعة يف الطرف اجلنويب 
يف  تساعده  كانت  نفسها  العائلة  من  وأّم  الزراعة  يف  يعمل  فقري  أب  من  لبنان  من  الغريب 
العمل وما تزال. أّما حصيلة ذلك الزواج فكانت تسعة أوالد ستة ذكور وثالث أناث، أنا 

األكرب بينهم.
أّول ما اكتشفته من جسدي كانت قدماي. مشيت يف طرق ضّيقة ومتعّرجة تبدأ يف 
ا ومتضامًنا مل خيرتقه إّال  القرية وال تنتهي أبًدا. كان عاملي الريفي مغلًقا عىل نفسه، دائريًّ
رجال الدرك حني كانوا يأتون خلف صهيل خيوهلم العابرة ِإللقاء القبض عىل الفّالحني 
الذين كانوا يقطعون األشجار لصنع الفحم وبيعه يف مدينة صور والقرى املجاورة. تأثرت 
بحلقات الندب والبكاء التي كان يقيمها أهل القرية يف ذكرى قتل احلسني عىل مدى عرشة 
أّيام كاملة من كّل سنة. كانت كمّية الدموع التي تذرف كافية ألن جتعلني حمكوًما بالبكاء 

إىل األبد.



َشْوقي مصطفى َبِزيع ١٩٥

أصابتني أعراض الشعر يف وقت مبكر. كنت أكتب الزجل واألغاين الشعبّية وأؤّرخ 
حلياة القرية وتفصيالهتا.

دخلت مدرسة القرية االبتدائّية عام ١٩٥٧ وحزت عىل الشهادة االبتدائّية عام ١٩٦١. 
يف ذلك العام توّفي جّدي الذي كان حيّبني كثًريا. أحسست بيشء من اليتم وبتصّدع عظيم 
أصاب شجرة الروح اخلرضاء. وما لبثت أن انتقلت إىل مدينة صور الساحلّية حيث نلت 
الشهادة املتوّسطة عام ١٩٦٤ ونلت البكالوريا بقسميها األّول والثاين عامي ١٩٦٧ و١٩٦٨. 
يف تلك الفرتة كتبت قصائدي العمودّية األوىل. كانت األوزان تطيعني باستمرار لكن ما 
كان خييفني هو اللغة التي مل أتصالح معها إّال يف الفرتة اجلامعّية. كنت أبعث بقصائدي 
األوىل إىل أيب مستخدًما الشعر ألغراض شخصّية كطلب املساعدة املالّية ورشاء الكتب 
واملالبس. وكان يؤملني يومها أّن أيب مل يكن ليصّدق أّن ما أرسله له من شعر هو من نظمي 
الشخيص بل كان يظّن أّنني اعتديت عىل حرمة شعراء آخرين. ومل أكن حتى تلك الفرتة 
قد قرأت شعراء خارج املناهج الدراسّية. أحببت من الشعراء املتنّبي وطرفة بن العبد وابن 

الرومي.
بريوت  يف  العايل)  املعّلمني  (معهد  الرتبية  كّلية  إىل  دخلت  الثانوّية  دراستي  إهناء  بعد 
وقضيت فيها مخس سنوات كانت من أخصب سنوات العمر. كان ذلك بني عامي ١٩٦٨ 
و١٩٧٣. وهناك اّطلعت عىل الشعر احلديث وساهم يف تكوين شخصّيتي األدبّية عدد من 
وميشال  كرم*  غّطاس  وأنطون  وأدونيس*  حاوي*  خليل  منهم  اذكر  األساتذة الكبار. 
عايص*. عام ١٩٧٢ حصلت عىل جائزة الشعر األوىل يف اجلامعة اللبنانّية عن قصيدة أغاين 
الصلبان املهجورة. ويف العام نفسه بدأت بنرش قصائدي األوىل يف جمّلة مواقف وجريدة 
النهار ّمث نرشت بعد ذلك يف معظم الصحف والدورّيات. عام ١٩٧٣ ختّرجت من اجلامعة 
الفلسطيني  الشعر  حول  رسالة  وإعدادي  وآداهبا  العربّية  اللغة  يف  الكفاءة  شهادة  نييل  بعد 
املعارص وعّينت مدّرًسا يف ثانوّية صور الرسمّية وما زلت فيها حتى اليوم. أّما إقامتي احلالّية 
فتتوّزع بني مدينتي صور وبريوت حيث أقدم باِإلضافة إىل عميل يف التدريس عدًدا من 

الربامج اِإلذاعّية يف اِإلذاعات الرسمّية واخلاّصة.
مل أتزّوج حتى اآلن غري أّن روح األنوثة األبدّية جتّرين وراءها باستمرار. انتسبت إىل 
إحدى احلركات اليسارّية بني عامي ١٩٦٩ و١٩٧٣ ومنذ ذلك الوقت مل أنتم إىل أي تنظيم 
سيايس غري أّنني أقف مع اِإلنسان يف اخلندق ذاته وأنظر إىل نفس النقطة التي تنظر إليها 

البرشّية يف سعيها إىل األفضل.
أصبحت عضًوا يف اّتحاد الكّتاب اللبنانّيني منذ العام ١٩٧٧ وعضًوا يف هيئته اِإلدارّية 
منذ العام ١٩٧٨. كام أّنني عضو يف املجلس الثقايف للبنان اجلنويب وعضو املجلس الوطني 

الّتحاد الشباب الدميقراطي اللبناين.



َشْوقي مصطفى َبِزيع  ١٩٦

 

مؤّلفاته:
بريوت،  مقتول،  لوطن  رسيعة  عناوين   -١
اآلداب،  دار  ط ٣،  ١٩٧٨؛  اآلداب،  دار 

.٢٠٠٥
دار  بريوت،  يثرب،  شمس  إىل  الرحيل   -٢

اآلداب، ١٩٨١.
أغنيات حّب عىل هنر الليطاين، بريوت، دار   -٣

اآلداب، ١٩٨٥.
١٩٩٠؛  اآلداب،  دار  بريوت،  الندم،  وردة   -٤

ط ٢ دار اآلداب، ٢٠٠٥.
مرثية الغبار، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٢.  -٥

دار  بريوت،  النساء،  بني  غريبك  كأين   -٦
اآلداب، ١٩٩٥.

قمصان يوسف، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٦.  -٧

شهوات مبّكرة، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٨.  -٨

اآلداب،  دار  بريوت،  الوحشة،  فراديس   -٩
.١٩٩٩

جبل الباروك، بريوت، دار اآلداب، ٢٠٠٢.  -١٠

رساب املثنى، بريوت، دار اآلدب، ٢٠٠٣.  -١١
الثاين،  واجلزء  األول  اجلزء  الشعرية،  األعامل   -١٢

املؤسسة العربية للدراسات والنرش.
أبواب خلفية، دار اآلداب، ٢٠٠٥.  -١٣

كل جمدي أنني حاولت، الدار العربية للعلوم،   -١٤
.٢٠٠٧

هجرة الكلامت، دار اآلداب، ٢٠٠٨.  -١٥

عن املؤّلف:
شعر  يف  املتصّدع  الواقع  كامل:  الساوي،   -١

شوقي بزيع، القاهرة، دار الزهراء، ١٩٩٣.

دار  عن   ١٩٧٨ عام  مقتول  لوطن  رسيعة  عناوين  األوىل  الشعرية  جمموعتي  أصدرت 
اآلداب يف بريوت التي ميلكها الدكتور سهيل إدريس. وقد أعيدت طباعتها عام ١٩٨١ 
عن الدار نفسها. كام صدرت جمموعتي الثانية الرحيل إىل شمس يثرب عام ١٩٨١ عن دار 
اآلداب أيًضا. ولدّي قصيدة طويلة حتت الطبع هي قصيدة صور. وكّل هذه القصائد 
هي من الشعر احلّر. أقرأ الشعر والرواية وكتب التاريخ والفلسفة باللغة العربّية وأحياًنا باللغة 

اِإلنكليزّية التي أجيدها.
شاركت يف إقامة عدد كبري من األمسيات الشعرّية يف لبنان من بينها املشاركة يف ملتقى 

الشعر العريب الثاين يف بريوت عام ١٩٧٤ ويف ملتقى الشقيف وآذار عام ١٩٨١.
كّل زيارايت إىل اخلارج كانت بدعوات ثقافّية أو سياسّية وهي عىل الشكل التايل: زيارة 
 ١٩٧٨ عام  كوبا  إىل  زيارة  الشعري.  املربد  مهرجان  يف  للمشاركة   ١٩٧٤ عام  العراق  إىل 
للمشاركة يف مهرجان الشبيبة العاملي احلادي عرش. زيارة إىل إيران عام ١٩٧٩ لالّطالع 
الشاعر  مهرجان  يف  للمشاركة   ١٩٧٩ عام  بلغاريا  إىل  زيارة  اِإليرانّية.  الثورة  أوضاع  عىل 
فبتساروف (Vaptsarov). زيارة إىل اجلزائر عام ١٩٨٠ بدعوة من االّتحاد الوطني للشبيبة 
اجلزائرّية ِإلقامة أمسيات وندوات شعرّية. زيارة إىل ليبيا عام ١٩٨١ للمشاركة يف مهرجان 
األدب املقاتل الذي انعقد يف طرابلس الغرب. وزيارة أخرية إىل مرص يف ترشين األّول عام 
١٩٨٢ بدعوة من وزارة الثقافة املرصّية للمشاركة يف إحياء ذكرى الشاعرين شوقي وحافظ.



َشْوقي مصطفى َبِزيع ١٩٧

 

ترامونتيني، ليسيل: (بريوتر بلرت)  -٢
Beiruter Blätter, Beirut, 2002, p. 130-132  

مراجعات الكتب:
عن  ص ٦٥،   ،١٩٧٨ متوز/آب  اآلداب،   -١

.عناوين رسيعة لوطن مقتول الديوان
سهيل  ص ٧١،   ،١٩٩٣ شباط  اآلداب،   -٢
إدريس وأمحد بّزون، مراجعة لديوان مرثيات 

الغبار، بريوت.
شعر، ٨٣، متوز ١٩٩٦، ص ٦٨، شاعر بن   -٣

الظالم والنور.
ديوان  عن  ص ٢٩   ،٢٠٠٣/٦/٨ السياسة،   -٤

رساب املثنى.

مقابالت:
األسبوع األديب، ١٩٨٦/١١/٦، ٣٩، ص ٨.   -١

احلوادث، ١٩٩٠/٧/٢٠، ص ١٩.  -٢
النهار، ١٩٩١/١/٢٠.  -٣

 ،١٩٩٥/١٠/٢٣  ،١٩٩٤/١١/١ السياسة،   -٤
.١٩٩٧/١٢/٢٢، ١٩٩٩/٣/٦

البعث، ١٩٩٥/٨/١٦.  -٥
السياسة، ٢٠٠٣/١/٢٦، ص ٢٦.  -٦

مقاالت:
يف  مقالة  ص ٥.   ،١٩٩٠/٧/٢٠ احلوادث،   -١

وردة الندم.



 ١٩٨

 

مؤّلفاته:
الثقافة،  وزارة  القاهرة،  والصغار،  الكبار   -١

دار   / والنرش  للتأليف  العامة  املرصّية  املؤّسسة 

الكتاب العريب، مقّدمة دراسّية، حماولة لتقدمي 

كاتب جديد لعيل شلش، ١٩٦٧. قصص.

دار  القاهرة،  الثالث،  الطابق  من  حديث   -٢

الكاتب العريب، ١٩٧٠. قصص

التاجر والنقاش، دار الثقافة اجلديدة، ١٩٧٦.   -٣
رواية.

دار  القاهرة،  العمر،  قصار  رجال  أحالم   -٤
بني  كتبها  قصص   .١٩٧٩ املعارص،  الفكر 

١٩٦٨ و ١٩٧٨.
بريوت،  الصعبة،  واألّيام  الزجاجي  املقهى   -٥
القاهرة،  مطبوعات  ١٩٧٩؛  رشد،  ابن  دار 

١٩٨٢. روايتان.

محّمد الُبَساطي
النوع األديب: روائي، كاتب قصيص.

والدته: ١٩٣٨ يف مرص.
حياته يف سطور: موّظف يف احلكومة املرصّية.

السرية:
حمّمد البساطي من القّصاصني املرصّيني الذين بدأوا الكتابة والنرش منذ أوائل السّتينات (أّول 
منشورة له عام ١٩٦٠). مستفيدين ّمما كان قد حّقق، وقتذاك، للقّصة القصرية العربّية من 
قها منذ طاهر  االستقرار كشكل فني قائم بذاته. وما تأّصل، هلا من إجازات فنية. بدأ ختلُّ

الشني (يف أوائل العرشينات) مروًرا بيحيى حقي*.
اغرتب املؤّلف ملّدة وكتب عن هذه التجربة فقال: قضيت ست سنوات بالغربة، مل أكتب 
خالهلا قّصة واحدة كانت األفكار تطرح عىل ذهني، ولكّنني تعاملت معها بدون محاس، 
فسنوات ست طويلة جًدا، افتقدت فيها دفء وطني، خاصة ومنفاي اختياري، بغرض 

االرتزاق، وهو ما كان جيعل القرف العنوان الدائم لشعوري، وإحسايس باحلياة، هناك.
ال ميكن أن تنتعش الذاكرة أو الوعي خارج الوطن، كيف وقد ابتعدت عن األرض 
التي تنفجر داخلها الرصاعات اليومّية، ومعها رشارات اِإلبداع، إّنه الواقع الذي يطرح عليك 

قضاياه ويطالبك مبوقف واضح منها، وقد غابت فضاءاته، وابتعدت مالحمه.
مل أجد حني العودة، أشياء مهّمة من جتربة الغربة، ألبدأ يف الكتابة عنها، فقد كانت 

جتربة فقرية، ودافعة لِإلحباط، وذكرياهتا تضعني دائًما يف دائرة احلامس املفتقد للكتابة.



حمّمد الُبَساطي ١٩٩

 

 فصول خمتارات  سلسلة  كان،  ما  هذا   -٦
(٥٣)، القاهرة، ١٩٨٨. قصص.

العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  النهر،  منحنى   -٧
للكتاب، ١٩٩٢. قصص.

ضوء ضعيف ال يكشف شيًئا، القاهرة، دار   -٨
رشقّيات للنرش والتوزيع، ١٩٩٣. مقاالت.

البيوت وراء األشجار، القاهرة، مؤّسسة دار   -٩
 .٢٠٠٠ اآلداب،  دار  ط ٢  ١٩٩٣؛  اهلالل، 

رواية.
رشقيات،  دار  القاهرة،  البحرية،  صخب   -١٠

.١٩٩٤
١٩٩٤؛  اآلداب،  دار  بريوت،  أخرى،  ليال   -١١

ط ٢ دار اآلداب، ٢٠٠٠.
اهلالل،  روايات  القاهرة،  املغرب،  ساعات   -١٢

.١٩٩٧
اهلالل،  روايات  القاهرة،  الليل،  أصوات   -١٣

.١٩٩٨
ويأيت القطار، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٩٩.  -١٤

حمابس، القاهرة، دار مرييت، ٢٠٠٢.  -١٥
فردوس، القاهرة، دار مرييت، ٢٠٠٣.  -١٦

أوراق العائلة، القاهرة، دار اهلالل، ٢٠٠٣.  -١٧
والنرش  للثقافة  املدى  قليًال،  يلهو  الرشطي   -١٨

والتوزيع، ٢٠٠٣.
اخلالدية، بريوت، دار اآلداب، ٢٠٠٤.  -١٩

دق الطبول، بريوت، دار اآلداب، ٢٠٠٦.  -٢٠
أسوار، بريوت، دار اآلداب، ٢٠٠٨.  -٢١

عن املؤّلف:
 ،البساطي حمّمد  عامل  حسني:  ّمحوده،   -١
فصول، سنة ٢، رقم ٤، (متوز - آب - أيلول)، 
يف  الرئيسّية  العوامل  حتليل  ص ٣٤٥-٣٥٠. 

القصص القصرية للبساطي.
 Johnson Davies, Denys: Egyptian  -٢
 Short Stories, London, Heinemann
 and Washington DC, Three Continents

 Press, 1978, pp. 51-56: Translation of a
SS: Talk from the third floor.

مراجعات الكتب:
اآلداب، ترشين األّول/ترشين الثاين ١٩٧٨،   -١

ص ٦٨، مراجعة عن التاجر والنقاش.
أدب ونقد، ١٩٩٣، جمّلد ٢، ٩٩، ص ١٢٨،   -٢
مقال عن البيوت وراء األشجار، وص ١٠٢. 

عن املؤلف.
أدب ونقد، ١٩٩٥، جمّلد ١، ١١٤، ص ١١٤،   -٣

مقال عن صخب البحرية.
صخب  عن  ص ٤٩،   ،١٩٩٥ آب  إبداع،   -٤

البحرية.
أدب ونقد، ١٩٩٧، جمّلد ١، ١٤٢، ص ٨٠،   -٥

نقد عن ساعة املغرب.
عن  ص ٤٨،   ،١٩٩٧ أيار/حزيران  اآلداب،   -٦
والتاجر  الصعبة  واأليام  الزجاجي  املقهى 

والنقاش.
عن  ص ١٥٤،   ،١٩٩٨ األّول  كانون  إبداع،   -٧

أصوات الليل.
إبداع، أيار ١٩٩٨، ص ١٠٤، مراجعة كتب   -٨

عن ساعة املغرب.
أدب ونقد، ٢٠٠٠، جمّلد ٢، ١٨٤، ص ٩٧،   -٩

عن ليال أخرى.
 Banipal, 2000, 7, p. 83 about The houses  -١٠
behind the trees.

عن  ص ٦٩،   ،  ٢٠٠٠ الثاين  ترشين  إبداع،   -١١
صخب البحرية.

الكرمل، ٢٠٠٠، ٦٤، ص ١٢٤، عن رواياته.  -١٢

مقابالت:
مناسبة  يف  ص ٢٥،   ،٢٠٠٢/١/٤ السياسة،   -١

حوزه عىل جائزة سلطان أويس.
احلياة، ٢٠٠٢/٢/٥، ص ١٩.  -٢

أهرام، ٢٠٠٢/٤/١٦، ص ٢٨.  -٣



 ٢٠٠

فؤاد َأْفَرام الُبْسَتاين
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٠٦ يف دير القمر، لبنان.
وفاته: ١٩٩٤.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة راهبات مار يوسف الظهور، دير القمر؛ ومعهد األخوة املرميّيني، 
دير القمر؛ وجامعة القّديس يوسف، بريوت، كّلية احلقوق. وحصل عىل عدد من شهادات 

الدكتوراه الرشفّية من عدد من جامعات العامل.

حياته يف سطور: معّلم، صحفي، أستاذ، كاتب، مؤّرخ، حمّرر مساعد ومن ّمث رئيس 
البشري،  جلريدة  األدبّية  الصفحة  حمّرر  املكشوف،  جمّلة  حمّرر  املرشق؛  ملجّلة  التحرير 
دراسات  إنشاء  يف  أسهم   .١٩٧٨ منذ  الرعّية  ملجّلة  التحرير  جلنة  عضو  ١٩٣٧-١٩٣٩؛ 
اآلداب الرشقّية - أصبحت فيام بعد معهد اآلداب الرشقّية كام سعى يف تأسيس دار 
وفيها   ،١٩٧٠ سنة  حتى  األوىل  رئاستها  توّلى  التي  اللبنانّية  واجلامعة  واملعّلامت  املعّلمني 
منذ  لألونسكو  الوطنّية  للجنة  عام  ّرس  أمني  انتخب   .اللبنانّية اجلامعة  منشورات  أنشأ 
الكالسيكّية  الروائع  لرتمجة  اللبنانّية)  (ّمث  الدولّية  للجنة  عام  ّرس  أمني  انتخب  تأسيسها. 
منذ إنشائها. عضو الرابطة األدبّية (١٩٢٨)؛ عضو مؤّسس يف مجعّية الصداقات اللبنانّية 
(١٩٣٥) وعضو يف مجعّية الدراسات العربّية (١٩٣٧)؛ عضو مؤّسس وأمني عام يف اجلمعّية 
الوطنّية للمحافظة عىل الثقافة اللبنانّية وإمنائها (١٩٤٤)؛ عضو مؤّسس يف احلركة اللبنانّية 
مجعّية  يف  مؤّسس  عضو   .(١٩٤٧) لبنان   - فرانيس  األليانس  عمدة  يف  عضو  (١٩٤٦)؛ 
أهل القمل وأّول رئيس هلا (١٩٥١)؛ نائب رئيس مجعّية دانتي أليغيريى (١٩٥٩)؛ عضو 
املسترشقني  مجعّية  يف  عضو  ١٩٦٥)؛  منذ  (جنيف،  السياسّية  للعلوم  الدولّية  األكادميّية 
األملان (١٩٧٢). ونال عدًدا من األوسمة بعضها هي: وسام غريغوريس الكبري من رتبة 
 ،(١٩٦٠) املغرب  من  كّل  من  وطنّية  أوسمة  أيًضا  ونال   (١٩٤٧ (الفاتيكان،  كومندور 
وتونس (١٩٦٥) والسنغال (١٩٦٦) وإيطاليا (١٩٦٦) وفرنسا (١٩٦٧). متزّوج وله مخسة 

بنني وإبنتان.

السرية*:
ولد فؤاد أفرام البستاين يف دير القمر هنار الثالثاء يف ٥ آب ١٩٠٦.



فؤاد َأْفَرام الُبْسَتاين ٢٠١

كان أبوه من كبار ضّباط اجلند اللبناين، برتبة يوزبايش، وكان قد عهد إليه بالشؤون 
التنظيمّية واِإلدارّية، مع اِإلرشاف عىل املخزن وهو مستودع األسلحة والذخرية يف املتّرصفية 
وقد مجعت كّلها يف قرص بيت الدين. وهلذا كان يقيم، مع عائلته، يف أحد أجنحة القرص، 
إّال يف فرتة انتقال املركز إىل بيت الدين، مّدة شهَري الصيف، فكان ينقل العائلة إىل بيته 
بدير القمر. هكذا نشأ الولد يف جّو مفعم هبيبة األمري بشري، عامر بحكاياته وأساطريه. 
وكان يرافق أباه، أحياًنا يف زياراته التفّقدية ملخازن األسلحة ومستودعات الذخائر يف األقبية 
املتسلسلة أنفاًقا وأرساًبا فيعجب بتلك العقود اجلّبارة، واألقواس العمالقة. وهذا ما مّكنه 
فيام بعد أن يفهم شخصّية األمري فيجلوها يف حكاياته عىل عهد األمري ويف بلد األمري، ويف 
قّصته ملاذا؟ ويف نرشه ديوان الشاعر األمري املعّلم نقوال الرتك. ّمث يف نرشه مذّكرات مؤمتن 

األمري يف املنفى، رستم باز.
سري  خالل  درس  الظهور.  يوسف  مار  راهبات  مدرسة  يف  دروسه  البستاين  بارش 
دروسه عدًدا من اللغات منها: الرتكّية والرسيانّية والفرنسّية واِإلنكليزّية مع مبادىء اِإلسبانّية 
واِإليطالّية، فيام بعد. لكّنه ظهر منذ صغره ذا ميل شديد إىل اللغة العربّية، وكان يقرأ كثًريا 
ويشارك يف االجتامعات األدبّية الصحفّية يف دير القمر ّمما دفعه وهو يف الثالثة عرشة من 
عمره، ويف مدرسة األخوة املرميّيني، إىل إصدار جريدة رسمّية سّماها عمل األدب، ظهر 
العدد األّول منها يف ٢٨ ترشين الثاين ١٩١٩ وكان يكتبها كّلها بخّطه إّال العنوان، فكان 
يطلب من كرم ملحم كرم كتابته بخّطه اجلميل الرصني. ّمث انتقل البستاين إىل بريوت حيث 
اّتسع له األفق دروًسا ومطالعات وعالقات أدبّية واجتامعّية. ومل يلبث بطرس البستاين أن 
أنشأ جريدة البيان األسبوعّية، فبارش فؤاد فيها منذ السنة ١٩٢٥ بتوقيع ناقد سلسلة من 
األبحاث األدبّية النقدّية بعنوان من حقول األدب، كان يتناول فيها املنشورات املعارصة 
 كيف يكتبون؟ كتًبا ومقاالت بالعربّية والفرنسّية. كام انرصف إىل إعداد سلسلة أخرى
بارش نرشها يف البيان أيًضا يف عام ١٩٢٧ بتوقيع مطالع. يف أثناء الدراسة الثانوّية، برز 
البكالوريا  من  العلمي  الفرع  إىل  فوّجه  والعلوم  الرياضّيات  إىل  وضوح  بكّل  املؤّلف  ميل 
الفرنسّية، وهي الشهادة الرسمّية الوحيدة يف لبنان، آن ذاك. وقد نجح فيها نجاًحا متفّوًقا. 
وكان يستعّد لدخول كّلية اهلندسة، عندما عهد إليه بتدريس صّف البيان يف كّلية القّديس 
يوسف، فكّلفه األمر إعداًدا وجهًدا فامل إىل دراسة عمل أسهل من اهلندسة، وتسّجل يف كّلية 
احلقوق. وكان أن رئاسة جامعة القّديس يوسف عهدت إليه، سنة ١٩٢٧، عىل أثر وفاة 
األب لويس شيخو اليسوعي، بأمانة حترير جمّلة املرشق التي كان يديرها األب الراحل منذ 
ا جهة األدب والتاريخ وما إليهام من دراسات وأبحاث.  إنشائها سنة ١٨٩٨. فاّتجه هنائيًّ
وتتلمذ للمسترشق الكبري، األب هنري المنس اليسوعي (١٨٦٢-١٩٣٧)، وعدد آخر من 

األساتذة اليسوعّيني.
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اندفع البستاين الشاب يف أواخر عام ١٩٢٥، إىل تأسيس مجعّية ّرسية وطنّية، سياسّية، 
ثقافّية، من أصدقائه القريبني، يف حميط جامعة القّديس يوسف، هدفها ختليص لبنان من 
جلسات  عّدة  اجلمعّية  وعقدت  التقليدّية.  فرنسا  صداقة  عىل  بقائه  مع  األجنبي  احلكم 
ا وحلًنا. وذلك قبل ظهور النشيد الوطني اللبناين  ا للبنان: نصًّ وضعت يف أثنائها نشيًدا وطنيًّ

الرسمي املعروف.
يف سنة ١٩٣٦ وبعد فرتة من إنشاء اجلمهورّية اللبنانّية (٦ أّيار ١٩٢٦) توّلى املؤّلف مع 
الدكتور أسد رستم، بتكليف من وزارة الرتبية، وضع أّول تاريخ مدريس رسمي للبنان، 
للبنان وحده، فاستقّر تاريخ لبنان املوجز هذا، مستند التدريس واالمتحانات الرسمية بعد 

.البكالوريا اللبنانّية مرحلة من النقاش. كام كان وراء إنشاء
منياره  من  الرصاف،  اهللا  لطف  سعاد  اآلنسة  عىل  البستاين  إكليل  عقد   ١٩٣٩ يف 
الثانوي،  التعليم  أساتذة  من  أستاًذا  كونه  إىل  فإضافة  أوالد.  سبعة  اهللا  ورزقهام  (عّكار) 
ا، عّلم اآلداب العربّية، والتاريخ والفلسفة اِإلسالمّية يف جامعة القّديس  كان أستاًذا جامعيًّ
يوسف، ومدرسة اآلداب العليا، واألكادميّية اللبنانّية للفنون اجلميلة، ويف اجلامعة اللبنانّية 
ويف املدرسة احلربّية. يف الصحافة، عمل مع فريق األدباء، يف حتويل جمّلة املكشوف للشيخ 
فؤاد حبيش (١٩٠٤-١٩٧٣) إىل صحيفة أدبّية رفيعة املستوى. ويف عام ١٩٣٧ أنشأ الصفحة 
األدبّية يف جريدة البشري وسّماها يف سبيل الثقافة، وظّل يرعاها مّدة سنتني. يسهم منذ 
عام ١٩٧٥ عىل حترير جمّلة الرعّية اجلديدة. وأنشأ يف أّول السنة ١٩٧٨ صفحتني يف جريدة 

.يف احلضارة اللبنانّية اجلريدة بعنوان
موترد  رنيه  األب  مع  البستاين  أسهم  الثقافّية،  الرتبوّية  واملؤّسسات  اِإلدارات  يف 
اآلداب  معهد  بعد  فيام  أصبحت  التي   الرشقّية اآلداب  دراسات  إنشاء  يف  اليسوعي 
توّلى  التي  اللبنانّية  واجلامعة  واملعّلامت،  املعّلمني  دار  تأسيس  يف  سعى  كام   ،الرشقّية
اللبنانّية.  اجلامعة  منشورات  أنشأ  وفيها   .١٩٧٠ عام  التقاعد  سّن  بلوغه  حتى  رئاستها 
ا يف مدرسة اآلداب العليا، وانتخب أمني ّرس عام للجنة الوطنّية  كام عّين مستشاًرا تربويًّ
لألونسكو منذ تأسيسها وانتخب أمني ّرس عام للجنة الدولّية (ّمث اللبنانّية) لرتمجة الروائع 

الكالسيكّية منذ إنشائها.
فيستمّر فؤاد البستاين يف التدريس يف جامعة القّديس يوسف، وأخًريا (١٩٨٧-١٩٨٩) 
كان يقدم سلسلة ثقافّية عىل التلفزيون اللبناين كام يستمّر عىل حترير املوسوعة دائرة املعارف.

* [كتب السرية األستاذ عبده وازن]
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مؤّلفاته:
(مالحظة: نرشت املطبعة الكاثوليكّية يف بريوت 
كّل املؤّلفات التالية إّال املؤّلفات التي ذكر نارش آخر 

هلا.)
تارخيّية  حكايات  سلسلة  األمري،  عهد  عىل   -١

تصّور احلياة اللبنانّية القدمية، ١٩٢٦.
و٥٧  سالسل   ٦  .١٩٢٧ من  إبتداًء  الروائع   -٢
العريب  األدب  يف  أبحاث   .١٩٨٢ حتى  جزًءا 

الكالسيكي واحلديث مع خمتارات.
ملاذا؟، قّصة لبنانّية تارخيّية، ١٩٣٠.   -٣

-١٩٣٣ الشهابّيني،  األمراء  عهد  يف  لبنان   -٤
حتقيق.  رستم.  أسد  مع  باالشرتاك   .١٩٣٥
ج ٢ و٣ لكتاب الغرر احلسان يف أخبار أبناء 

الزمان حليدر أمحد الشهايب.
 .١٩٣٤ العّبايس،  األدب  حارضة  بغداد،   -٥

دراسة.
األدب العريب يف آثار أعالمه، جزءان، ١٩٣٤.   -٦
اللبناين  البكالوريا  لربنامج  حّضرها  نصوص 

القسم الثاين.
الثاين  املعني  الدين  فخر  األمري  عهد  يف  لبنان   -٧
 .١٩٣٦ اخلالدي،  حمّمد  بن  أمحد  للشيخ 

باالشرتاك مع أسد رستم.
املتنّبي والشعر الصايف، ١٩٣٦. دراسة نقدّية.  -٨

رصافة هشام ورقة الرشيد، رحلة حديثة إىل   -٩
صحراء سورية، ١٩٣٦.

احلمداين،١٩٣٧.  األدب  عاصمة  حلب،   -١٠
دراسة تارخيّية.

دور النصارى يف إقرار الدولة األموّية، ١٩٣٨.   -١١
دراسة تارخيّية.

لويس  األب  منجد  عن  الطّالب  منجد   -١٢
معلوف، ١٩٤١، ٢٨ طبعة إىل ١٩٨٤. قاموس 

عريب - عريب.
بريوت،  الغفران،  رسالة  املعّري:  العالء  أبو   -١٣
 .١٩٤٢ ط ٢،  الرشقّية؛  اآلداب  منشورات 

حتقيق.

لبنان ما قبل التاريخ، ١٩٤٧.  -١٤
مار مارون، ١٩٤٨. دراسة تارخيّية.  -١٥

املجاين احلديثة عن جماين األب لويس شيخو،   -١٦
يف ٦ أجزاء، ١٩٤٦، ١٩٤٩، ١٩٥١، ١٩٦١، 
١٩٦٢، ١٩٧٢. خمتارات من األدب العريب. ج 
١ و٢ بقمل فؤاد أفرام البستاين، وبقية األجزاء 

بقمل كرم البستاين.
مقّومات احلضارة اللبنانّية، ١٩٤٩. مقالة.  -١٧

ديوان املعّلم نيقوال الرتك، يف جزءين، ١٩٤٩.  -١٨
تاريخ التعليم يف لبنان، ١٩٥٠.   -١٩

سورّية،  رحلة  الشام،  ربوع  يف  أّيام  مخسة   -٢٠
احلازمّية، منشورات الثقافة اللبنانّية، ١٩٥٠.

منشورات  بريوت،  باز،  رستم  مذّكرات   -٢١
اجلامعة اللبنانّية، ١٩٥٥. حتقيق.

دائرة املعارف، قاموس عاّم لكّل فّن ومطلب،   -٢٢
١٤ جزًءا قد نرشت من سنة ١٩٥٦ إىل ١٩٨٣. 
بطرس  أنشأه  الذي  القاموس  ومتابعة  تنقيح 

البستاين (١٨١٩-١٨٨٣).
الدائرة،  منشورات  بريوت،  الدكتور،  خيبة   -٢٣

.١٩٥٧
العريب،  األدب  يف  األصيل  الفّن  أو  اِإلنشاء   -٢٤

١٩٦١. دراسة نقدّية.
بريوت،  واجتامعّية،  علمّية  مباحث  لبنان،   -٢٥
جزءين،  يف  اللبنانّية،  اجلامعة  منشورات 

١٩٦٩، ١٩٧٠. إرشاف.
الدائرة،  منشورات  بريوت،  النبي،  إرميا   -٢٦

.١٩٧٣
دبلوماسّية  وثائق  اللبناين،  األبيض  الكتاب   -٢٧
-١٩٧٣ اللبنانّية - الفلسطينّية،  األزمة  حول 

.١٩٧٦، ١٩٧٦
أحاديث الشهور، بريوت، مؤّسسة أ. بدران   -٢٨

ورشكاه، ١٩٧٣.
الثالثون  الذكرى  اللبنانّية،  التذكرة   -٢٩
وزارة  منشورات  بريوت،  لالستقالل، 
اِإلعالم، مركز النرش اللبناين، ١٩٧٣. دراسة.
يومّيات، خواطر لبنانّية يف األحداث املحّدثني   -٣٠
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جونيه،  جزًءا،   ١٢ عتيق،  لبناين  اسم:  حتت 
مطابع الكرمي احلديثة، ١٩٧٦-١٩٨٠.

معاين األّيام، مراحل السنة اللبنانّية يف أعيادها   -٣١
منشورات  بريوت،  أجزاء،   ٥ ومواسمها، 

الدائرة، ١٩٨٠.
األحداث  يف  لبنانية  خواطر  أسبوعيات،   -٣٢
واملحّدثني مث اسم: أبو نّفارة، ١٩٨٠، وهي 

تتمة لكتاب يوميات.
الدائرة،  منشورات  بريوت،  الّربية،  كوكب   -٣٣

١٩٨١. دراسة عن مار انطونيوس.
مع األب رشبل خملوف بقعكفرا، حوار آخر   -٣٤
منشورات  بريوت،   ،١٨٧٨ حزيران   ٢٢ يف 

الدائرة، ١٩٨١. حوار خيايل بني مارونّيني.
خر الدين، أمري الدروز ومعارصوه، ُجَديدة   -٣٥
خاطر،  حلد  دار  منشورات  لبنان)،  (املتن، 

١٩٨١. حتقيق.
لبنانّية،  تارخيّية  حكايات  األمري،  بلد  يف   -٣٦

بريوت، منشورات الدائرة، ١٩٨٢.
األحداث  يف  لبنانّية  خواطر  لبنانّية:  مواقف   -٣٧
الدائرة،  منشورات  بريوت،  واملحّدثني، 
١٩٨٢. اجلزء األّول هو بيانات املؤّلف حول 

احلرب اللبنانّية وقضايا سياسّية.
 ،١٩١٩-١٩٨٢ جربان،  خليل  جربان  مع   -٣٨

بريوت، منشورات الدائرة، ١٩٨٣.
وعرشين  أربع  يف  اللبناين،  االغرتاب  ملحمة   -٣٩

نشيًدا، تصميم شامل، ١٩٨٤. 

الدمشقي،  يوحنا  القّديس  رسجون  ابن  حيي   -٤٠
بريوت، منشورات الدائرة، ١٩٨٥.

 Opera Minora أوبرا مينورا، ستوديا ليبانيكا  -٤١
منشورات  بريوت،   ،1 Studia Libanica

الدائرة ١٩٨٦.
الدائرة،  منشورات  بريوت،  اُهللا،  كاهن   -٤٢
وحمارضات  ومقاالت  شعر  جمموعة   .١٩٨٧
حول  اآلن،  حتى   ١٩٢٥ منذ  املؤّلف  أّلفها 

الكهنة والكهنوتّية.

عن املؤّلف:
وأدباء،  كتب  نبيه:   وإليان،  وليم  خازن،   -١
 .١٩٧٠ العرصّية،  املكتبة  منشورات  بريوت، 
سرية وببليوغرافية وحوار مع املؤّلف، ص ٣٣-

.٤٣

مقابالت:
احلوادث ، ١٩٩٣/٢/١٢، ص ٥٨ عن التاريخ   -١

اللبناين السوري.
جهاد  مع  مقابلة   ،١٩٩٤/٢/٢٥ احلوادث،   -٢

فاضل نرشت بعد موته.

النعية:
النهار والسفري، أعلن عن مماته ١٩٩٤/٢/١.  -١



٢٠٥ 

معني توفيق بِسيُسو
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٠ يف غّزة، فلسطني.
وفاته: ١٩٨٤. 

ثقافته: تلّقى علومه يف مدرسة اِإلمام الشافعي يف غّزة االبتدائّية واملتوّسطة؛ دخل كّلية غّزة 
عىل  وحصل   .١٩٤٨-١٩٥٢ القاهرة،  يف  األمريكّية،  اجلامعة  إىل  انتقل  غّزة؛  يف  الثانوّية، 

 .(B.A.)

حياته يف سطور: مدّرس وناظر مدرسة؛ صحفي؛ عضو جلنة التحرير للثقافة يف جريدة 
جمّلة  حترير  رئيس  الفلسطينّية؛  التحرير  منّظمة  لرئيس  الثقايف  املستشار  املرصّية؛  األهرام 
اللوتس لكّتاب آسيا وأفريقيا. عضو اّتحاد الكّتاب والصحفّيني الفلسطينّيني وعضو اّتحاد 
كّتاب آسيا وأفريقيا. نال جائزة درع الثورة للفنون واآلداب يف عام ١٩٧٩ وجائزة اللوتس 

الدولّية (الّتحاد كّتاب آسيا وأفريقيا). متزّوج وله ولد وابنتان.

السرية:
ولدت يف مدينة غّزة بفلسطني عام ١٩٣٠. درست يف مدارسها االبتدائّية. وأهنيت دراستي 
اآلداب/  قسم   -١٩٥٢ عام   بالقاهرة  األمريكّية  اجلامعة  من  ختّرجت  غّزة.  كّلية  يف  الثانوّية 
الصحافة. عملت مدّرًسا يف العراق. ّمث مدّرًسا يف غّزة فناظر مدرسة إعدادّية. اعتقلت عام ١٩٥٥ 
عىل أثر قياديت للتظاهرات الوطنّية الكربى ضّد مرشوع إسكان وتوطني الالجئني يف شبه جزيرة 
سيناء. ّمت اِإلفراج عّني عام ١٩٥٨. اعتقلت بعدها عام ١٩٥٩ عىل أثر احلملة املعادية للدميقراطّية 
يف مرص ولقد استمّر االعتقال حتى عام ١٩٦٣. عملت بعد ذلك يف إنشاء اِإلذاعة ملنّظمة التحرير 
الفلسطينّية، ّمث ذهبت لسوريا حيث عملت كرئيس حترير جلريدة الثورة. وبعدها سافرت 
ا يف جريدة األهرام القاهرّية  إىل موسكو ومن موسكو عدت للقاهرة حيث عملت حمّرًرا ثقافيًّ
عام ١٩٦٩. وبعد رحيل مجال عبد النارص، غادرت القاهرة إىل بريوت. وأنا أعمل يف الوقت 
ا لرئيس اللجنة التنفيذّية ملنّظمة التحرير الفلسطينّية - ويف الوقت  احلارض [١٩٨١]: مستشاًرا ثقافيًّ
نفسه رئيًسا لتحرير جمّلة اللوتس لكّتاب آسيا وأفريقيا. نلت يف عام ١٩٧٩ درع الثورة للفنون 
واآلداب. ويف عام ١٩٨٠ جائزة اللوتس الدولّية الّتحاد كّتاب آسيا وأفريقيا. وأنا اآلن مسؤول 

القسم الثقايف- عضو السكرتارّية املركزّية الّتحاد الكّتاب والصحفّيني الفلسطينّيني. 
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

املعركة، القاهرة، دار الفكر احلديث، ١٩٥٢.  -١
قصائد مرصّية، القاهرة، دار الفكر احلديث،   -٢

.١٩٥٤
الفكر  دار  القاهرة،  السنابل،  من  مارد   -٣

احلديث، ١٩٥٥.
الفكر  دار  القاهرة،  الصليب،  عىل  األردن   -٤

احلديث، ١٩٥٧.
اآلداب،  دار  بريوت،  القلب،  يف  فلسطني   -٥

.١٩٥٨
األشجار متوت واقفة، بريوت، دار اآلداب،   -٦

.١٩٦٦
كّراسة فلسطني، بريوت، دار العودة، ١٩٦٩.  -٧
دار  بريوت،  السكارى،  واملقاتلون  القتىل   -٨

العودة، ١٩٧٠.
وزارة  بغداد،  باسمك،  ألدعوك  جئت   -٩

اِإلعالم، ١٩٧٢.
هلا،  مقّدمة  مع  الكاملة،  الشعرّية  األعامل   -١٠

بريوت، دار العودة، ١٩٧٩. 
أبدأت حتيص أضالعك؟ إرسائيل، عربسك،   -١١

.١٩٨٣
األسوار،  دار  عّكا،  والقنبلة،  السنبلة  بني   -١٢

.١٩٨٨

ب) دراسات ومقاالت:
العامة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  غّزة،  يومّيات   -١

للتأليف والنرش، ١٩٧١. مقاالت.
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  البولدوزر،   -٢

للدراسات والنرش، ١٩٧٥. مقاالت.
العودة،  دار  بريوت،  البطل،  عن  دفاًعا   -٣
١٩٧٥. مقالة عن مجال عبد النارص (١٩١٨-

.(١٩٧٠

ج) كتابات أخرى:
قرية  يومّيات  خالل  جيفارا  أرنستو  مأساة   -١

بوليفيه...، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٦٩.
سلسلة  القاهرة،  باملظّالت،  القفز  أدب   -٢

.(٢٥٤)، ١٩٧٢ كتاب اهلالل
باجس أبو عطوان، مات البطل عاش اجلبل،   -٣
 .١٩٧٤ املوّحد،  اِإلعالم  منشورات  بغداد، 

سرية شهيد.
الفارايب،  دار  بريوت،  فلسطينّية،  دفاتر   -٤

١٩٧٨. مذّكرات.
العودة،  دار  بريوت،  املرسحّية،  األعامل   -٥
١٩٧٩. تتضّمن: مأساة جيفارا، ثورة الزنج، 
تبني  العصافري  الصخرة،  ودليلة،  شمشون 
أعشاشها بني األصابع، حماكمة كتاب كليلة 

ودمنة.
كتاب األرض: رحلة ليبية يف الثورة والسياسة   -٦
أدب   .١٩٧٩ العودة،  دار  بريوت،  والشعر، 

الرحلة.
الطريق إىل القدس، بريوت/فلسطني املحتّلة،   -٧

١٩٨٠. مرسحّيات.
التقدم،  دار  موسكو،  يل،  السفييتي  االحتاد   -٨

.١٩٨٣

عن املؤّلف:
دار  بريوت،  املقاومة،  أدب  غايل:  شكري،   -١
ص ٤١٨-٤٣٠.   ،١٩٧٩ اجلديدة،  اآلفاق 

دراسة حتليلّية.
صبحي*، حميي الدين: شعر احلقيقة، دراسة   -٢
يف نتاج معني بسيسو، بريوت، دار الطليعة، 

.١٩٨٢
لندن  سبقوا،  رفاق  عبد:  ياسني  رفاعية،   -٣

رياض ريس، ١٩٨٩.
 Jayyusi, S. K. (ed.): Anthology of  -٤
 modern Palestinian literature, New
 York, 1992, pp. 132, 136.

Embalo, B., A. Neuwirth, F. Panne-  -٥
 wick: Kulturelle Selbstbehauptung der
 Palästinenser, Beirut, BTS 71, 2001,
pp. 184-195.
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مقاالت:
النهار الدويل، ٥-١٩٨٤/٤/١١. تقدير  -١

أدب ونقد، ١٩٩١، جملد ١، ٦٦، ص ٩٣.  -٢
الكرمل، ١٩٩٩، ٥٩، ص ٦.  -٣

النعية:
النهار، ١٩٨٤/١/٢٦. نعيه وحياته يف سطور.  -١



 ٢٠٨

 

مؤّلفاته:
يف رياض الفكر، الكويت، (د.ن)، (د.ت).   -١

٤٠ مقالة يف األدب وموضوعات أخرى.
شعراء معروفون جمهولون، الكويت، (د.ن)،   -٢

١٩٨١. دراسة نقدّية.
اخلليج العريب واحلضارة املعارصة، الكويت،   -٣

(د.ن)، ١٩٨٦. دراسة.

عن املؤّلف:
األدب  يف  نقدّية  مقاالت  سعيد:  فرحات،   -١
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  احلديث،  الكويتي 
ص ٦٣-٧٠.   ،١٩٨١ والنرش،  للدراسات 

من  ومقتطفات  الشاعر  مؤّلفات  تقريظ 
مقابالت معه.

مقاالت:
األهرام، ١٩٧٥/٣/٨. مقالة عن الشاعر.  -١

مقابلة:
مع  حوار   .١٩٧٥/٦/٢٧ (الكويت)،  الطليعة   -١

الشاعر عن األدب الكويتي احلديث.

النعية:
السياسة، ١٩٩٩/٤/٧؛ ١٩٩٩/٤/١١،١٢،١٣.   -١

نعيه.

البصري عبد الرّزاق إبراهيم العيل
النوع األديب: ناقد.

والدته: حوايل ١٩٠٥ يف الكويت.
وفاته: ١٩٩٨.

حياته يف سطور: شغل منصب السكرتري العام يف وزارة املعارف. عضو (مراسل) املجمع 
الثقافة  جملس  عضو  سنة.  عرشة  سبع  ملّدة  مدين  قايض  السبعينات.  منذ  القاهرة  العريب، 

والعلوم والفنون، يف الكويت.

[نقصت السرية]



٢٠٩ 

َلْيَلى عيل َبَعْلَبّكي
النوع األديب: كاتبة قصص، ورواية.

والدهتا: ١٩٣٤  يف بريوت، لبنان.
ثقافتها: تعّلمت يف مدرسة املعارف االبتدائّية يف عني املريسة؛ وكلّية املقاصد اِإلسالمّية 

املتوّسطة والثانوّية؛ وجامعة القّديس يوسف، معهد اآلداب الرشقّية.

حياهتا يف سطور: عضو يف اهليئة السكرتريّية يف جملس النّواب من ١٩٥٧ إىل ١٩٦٠؛ ّمث 
صحافّية يف جمّلة األسبوع العريب وجمّلة الدستور وجمّلة احلوادث وجريدة النهار. زارت سوريا 
فرنسا  ويف   ،١٩٧٥-١٩٧٩ إنكلرتا  يف  أقامت  والعراق.  اخلليج  ودول  والسعودّية  واألردن 

١٩٥٩-١٩٦٠، وزارت أمريكا صيف ١٩٨٠. متزّوجة وهلا ابنتان وولد.

السرية:
جنوب  إىل  تعيش  كانت  حيث  بعلبك  منطقة  من  انتقلت  شيعّية  مسلمة  عائلة  من  أنا 
جدي  كان  الفالحة  أعامل  مع  للعيش.  طلًبا  بريوت  إىل  العائلة  هذه  هاجرت  ّمث  لبنان. 
لوالدي معّلم أطفال الضيعة وشباهبا حتت ظالل شجر التني. وكان جّدي لوالدي فقيًها 

يف الدين.
يثري  وضعها  وكان  تكتب.  وال  تقرأ  ال  أّمية  امرأة  ووالديت  زجيل  شاعر  والدي 
العرشين.  يف   أحيا أنا  نرشت  عرشة.  الرابعة  سن  يف  باكًرا،  الكتابة  بدأت  غضبي. 
ّمث سافرت إىل باريس يف منحة ِإلكامل دراستي. عدت يف السنة بعدها إىل بريوت مع 
األخالق  إىل  اِإلساءة  بتهمة  بسببها  حوكمت  التي   القمر إىل  حنان  سفينة  خمطوطة 
العاّمة. بعدها كتبت يف الصحافة أكثر إنتاجي من مقاالت وقصص قصرية. مل أنرش 

رواية. بعدها 
ا يف لندن. عندي بنتان وصبي. تزّوجت أنطوان تقال زواًجا مدنيًّ

اآلن أكتب حماول جديدة يف ربط سفينة حنان إىل القمر بواقع الدمار الذي أعيشه اليوم 
والرعب واحلريق وحمو الذكريات.
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مؤّلفاهتا:
أنا أحيا، بريوت، دار جمّلة شعر، ١٩٥٨. رواية.  -١
نحن بال أقنعة، بريوت، منشورات التدوين   -٢

اِإلنسانّية، ١٩٥٩. حمارضة.
جمّلة  دار  مطبعة  بريوت،  املمسوخة،  اآلهلة   -٣

شعر، ١٩٦٠. رواية.
املؤّسسة  بريوت،  القمر،  إىل  حنان  سفينة   -٤
جمموعة   .١٩٦٣ والنرش،  للطباعة  الوطنّية 

قصص قصرية.

عن املؤّلفة:
مقابالت:

املحّرر، ١٩٧٥/٣/٢٥، ص ٦.  -١
احلوادث، ١٩٧٩/٥/١٨، ص ٧٤-٧٥.   -٢

احلوادث، ١٩٧٩/٦/١٥، مكتوب إىل املحّرر:   -٣

فكرهتا يف الدين والثورة يف إيران.



٢١١ 

شوقي جمال بغدادي
النوع األديب: شاعر وكاتب قصص وناقد.

والدته: ١٩٢٨ يف بانياس، سوريا.
ثقافته: تنّقل بني مدارس رسمّية متعّددة يف بانياس ويف طرابلس (لبنان)، ١٩٣٤-١٩٣٩؛ 
١٩٤٦-١٩٤٧؛  دمشق،  يف  األوىل  التجهيز  فثانوية  ١٩٣٩-١٩٤٥؛  الالذقّية،  يف  والتجهيز 
-١٩٤٨ دمشق،  للمعّلمني)،  العايل  (املعهد  الرتبية  وكلّية  اآلداب  كلّية  دمشق،  فجامعة 

.١٩٥١

حياته يف سطور: دّرس يف مرحلة الثانوي، عضو رابطة الكّتاب العرب (١٩٥١-١٩٥٨)، 
ونصف،  عامني  لبنان  يف  أقام  بدمشق.  املعّلمني  ونقابة  سورية  يف  العرب  الكّتاب  واّتحاد 
من  كًال  وزار  ١٩٦٨-١٩٧٢؛  اجلزائر،  يف  خالهلا  دّرس  سنوات  ومخس  ١٩٥٩-١٩٦١؛ 
تونس (١٩٧٣) والعراق (١٩٧٤) واألردن (١٩٦٨). ومن البلدان غري العربّية زار رومانيا 
(١٩٥٣) واالّتحاد السوفيايت (١٩٥٣) والصني الشعبّية (١٩٥٣) وفرنسا (١٩٦٨، ١٩٦٩، 
١٩٧٠) وبلغاريا (١٩٦٩) والنمسا (١٩٦٩) واسبانيا (١٩٦٩، ١٩٧٠) ويوغوسالفيا (١٩٦٩) 

واملغرب (١٩٦٩) وبولونيا (١٩٥٣). متزّوج وله ابنة وابن.

السرية:
كنُت أّول حّبة يف العنقود، وأّول من نادى أيب: بابا..

حدث هذا يف ٢٦ متوز ١٩٢٨، يف بانياس تلك املدينة الصغرية التي تعانق شاطىء البحر 
شامل غريب سوريا، ويف بيت سعيد مجيل ذي حديقة منمنمة صغرية.

تروي يل أّمي أّن طفولتي كانت متمّيزة عن طفولة إخويت وأخوايت، الستة، إذ مشيت 
وتكّلمت قبل إمتامي عامي األّول، وكنت مولًعا بالغناء واملوسيقى حتى لقد استعانت أّمي، 
وقد عجزت عن فطمي بدهن ثدهيا بالبن املر،ّ مبوسيقى احلاكي، تلك اآللة الغربّية العجيبة 
آنذاك والتي استحرضوها خّصيًصا لرصف انتباهي عن الرضاعة ونجحوا يف ذلك بفضل 
انشغايل الكبري هبا. هل يعني هذا أّن اِإلنسان يولد فّناًنا أو ال يكونه عىل اِإلطالق؟ ال 
أدري... أذكر أّنني كنت بقدر ما كنت مولًعا باللعب والغناء والرقص واملوسيقى واِإلصغاء 
إىل جّدي الذي كان مؤذًنا يف أحد مساجد طرابلس، وباملناسبة فإّن أّمي لبنانّية األصل، 
كنت مولًعا أيًضا بحفظ الشعر واالستامع إليه وأّنني ما كنت أسيطر نسبًيا عىل أدوايت اللغوّية 
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يف التعبري حتى خطر يل أن ألعب باللغة، فأصوغ أبياًتا شعرّية موزونة عىل السامع. ّمث رصت 
مبكًرا شاعر املدرسة املربز يف احلفالت اخلطابّية. كام كان صويت مجيًال، ورّبام ورثت هذا 
عن أّمي التي كان صوهتا صّداًحا رخيًما وكانت تعزف عىل العود وقد عّلمتني العزف الذي 
صار فيام بعد إحدى هوايايت املفّضلة مثل كرة القدم والكرة الطائرة، فكنت أغّني لرفاقي 

وأنجح يف درويس بتفّوق بالرغم من ضعفي املزمن يف ماّدة احلساب والرياضّيات.
إّال أّن هواية القراءة باتت متتّص معظم أوقايت، إذ كنت ألتهم كّل ما يقع يف يدي من 
مطبوعات، وتعّرفت مبكًرا عىل أعامل وأساليب كبار كّتاب العرب آنذاك، كام كّنا ندرس 
مجيع املواد باللغة الفرنسّية فأتقنت هذه اللغة وكتبت هبا بعض األشعار والقصص البسيطة.
هكذا مّرت طفولتي األوىل.. وكّنا ننتقل من بلد إىل بلد مع أيب املوّظف يف املالّية ضمن 
حمافظة الالذقّية حتى هناية املرحلة اِإلعدادّية وعندها أرسلت إىل دمشق حيث أحلقت بالقسم 

الداخيل لثانوّية التجهيز األوىل التي نلت فيها شهادة البكالوريا بفرعها األديب.
منذ تلك األّيام بدأت أنرش بعض انتاجي يف الصحف املحلّية كام كتبت بعض الروايات 
الطويلة الساذجة، والتي مل أنرشها بالطبع ولكّنها ما تزال حمفوظة لدّي للذكرى والتاريخ.

حتى اجلنس تعّرفت عليه مبكًرا من خالل حادثة معّينة مع خادمة مجيلة كانت تعمل 
عندنا فاجأهتا مّرة يف أحضان أحد رفاقي الكبار، ورسعان ما احتللت مكانه فيام بعد إىل أن 

فاجأتني أّمي، فنهتني عن هذه األعامل املشينة.. ولكن هيهات..
انتسبت بعد البكالوريا إىل املعهد العايل للمعّلمني التابع جلامعة دمشق وختّرجت منها 
معروًفا  أصبح  بدأت  اجلامعات  ويف   .١٩٥١ صيف  والرتبية  العريب  األدب  يف  بإجازتني 
أدبّية  مسابقات  عّدة  خضت  وقد  القصرية.  والقّصة  الشعر  يف  موهوب  ناشىء  ككاتب 
عىل النطاق اجلامعي والوطني فزت فيها مجيًعا، ويف اجلامعة بدأ حتّويل الفكري يتطّور بتأثري 
رصت  حتى  والوطنّية  الطّالبية  واالجتامعّية  السياسّية  املعارك  وخوض  املاركسّية  القراءات 
معروًفا مبيويل اليسارّية ولكن دون أن أنتسب حلزب معّين بالرغم من صداقتي لألحزاب 

اليسارّية املعروفة كاحلزب الشيوعي، والبعث االشرتاكي.
فّعالة  أدبّية  منّظمة  أّول  تأليف  يف  إسهامي  هو  آنئٍذ  حيايت  يف  كبري  انجاز  أهّم  ولعّل 
بياًنا،  وأصدرنا  اجلامعة،  من  مبارشة  ختّرجي  عقب   السورّيني الكّتاب  رابطة  سّميناها 
مانيفست، كان يل رشف صياغته، ورصنا يوًما بعد يوم منّظمة هامة ذات تأثري عميق 
خالل  من  سنوات.  عّدة  طوال  األدب  يف  االلتزام  معركة  وقدنا  الثقافّية،  البلد  حياة  يف 
املجموعات الشعرّية والقصصّية، واملقاالت النقدّية العديدة التي نرشناها طوال سبع سنوات 
مؤمتر  أّول  عقد  إىل  دعونا  الرابطة  إنشاء  من  سنوات  ثالث  بعد  الرابطة.  عمر  من  ونيف 
للكّتاب العرب يف دمشق ونجح املؤمتر وحرضه وقتها أدباء معروفون مثل عبد اهللا العالييل 
ومارون عّبود وحسني مرّوة* من لبنان ويوسف إدريس* من مرص وغريهم وّمت كّل ذلك 
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بجهودنا اخلاصة وإمكاناتنا املادّية املحدودة وقد انتسب قبل املؤمتر وخالله وبعده كثري من 
الكّتاب الشباب من خمتلف األقطار العربّية وهلذا السبب صار لزاًما علينا تغيري اسم الرابطة 

.رابطة الكّتاب العرب إىل
يف تلك األثناء سافرت إىل الصني واالّتحاد السوفيايت عام ١٩٥٣ وإىل إيطاليا والنمسا، 
وعاملّية  عربّية  وشبيبّية  أدبّية  مؤمترات  عّدة  يف  وشاركت  أكثر،  ذلك  بعد  سافرت  وقد 
وأصدرت جمموعتي الشعرّية األوىل أكثر من قلب واحد وجمموعتي القصصّية حّبنا يبصق 
دًما. وكان الصعود الوطني التقّدمي اجلارف يف سوريا واملنطقة كّلها يوحي لنا مبستقبل 
ال أروع منه وال أعظم. ويف تلك السنوات أيًضا خضت أعمق جتربة عاطفّية إنسانّية يف 
حيايت حني أحببت فتاة فقرية مكافحة وكدت أتزّوج منها لوال دخويل السجن، فيام بعد، 
وإصابتها مبرض السّل الذي أودى هبا بعد عّدة سنوات من الكفاح اخلائب ضّد داء متأّصل.
كانت اخلمسينات بالنسبة يل ولكثريين سنوات مجيلة رائعة، وفجأة يف هناياهتا هّب 
إعصار عجيب أطاح بكّل يشء بعد سنة واحدة من قيام الوحدة املرصّية السورّية، إذ اعتقل 
معظم أعضاء الرابطة بتهم تعّسفية وختم باب مقّرها بالشمع األمحر. وحني خرجت من 
ا،  ا وروحيًّ سجن املّزة العسكري بعد مثانية أشهر من احلبس الرهيب وجدتني حمطًما جسديًّ
ولكّني رسعان ما اسرتددت أنفايس، فهربت إىل لبنان وعشت هناك فرتة عامني عيشة 
الكفاف مهدًدا مالحًقا حتى عدت بعد االنفصال فإذا بالنظام اجلديد يعتقلني من جديد 
وهكذا هدرت أربعة أشهر أخرى من حيايت يف السجن نفسه ولكن يف ظروف أقّل قسوة.

الالذقّية  ثانوّيات  بني  وآداهبا  العربّية  للغة  مدرًسا  أعمل  السنني  تلك  طوال  كنت 
وطرطوس وأخًريا دمشق حيث استقّرت األرسة منذ بداية حيايت اجلامعّية ولكّنني وجدت 
له.  حقيقي  مّربر  ال  كيفًيا  ترسًحيا  وظيفتي  من  ّرسحت  أن  بعد  عمل  بال  فجأة  نفيس 
ومكثت أكثر من أربعة أعوام - يف أواسط السّتينات - عاطًال عن العمل بني لبنان وسوريا 

حتى اسرتجعت عميل ولكن دون متعة وال لّذة.
كان كّل يشء يتغّير إىل أسوأ، حتى أدركنا حضيض اليأس واالهنيار - بعد نكسة 
حزيران، فطلبت إعاريت إىل اجلزائر كي أعمل هناك يف تدريس العربّية، وهكذا تنّفست 
الصعداء قليًال إذ تغّير مكان ومنط حيايت تغًريا كبًريا خالل السنوات اخلمس التي قضيتها يف 
اجلزائر، تلك السنوات احلافلة بالسفر واملطالعات اجلديدة، والكتابات املتطّورة، واملغامرات 
املختلفة، واخللوة العميقة مع الذات حتى عدت عام ١٩٧٢ إىل عميل يف دمشق حيث ما 

أزال أمارسه حتى ساعة كتابتي هذه السطور.
ا من  كنت قد أصدرت عّدة جمموعات شعرّية ولكّنني كنت أشعر أّنني رصت منسيًّ
قبل األجيال اجلديدة يف سوريا وخارجها بعد الشهرة الواسعة التي حصلت عليها وذلك 
بسبب التعتيم املتعّمد واحلصار املقصود من قبل األنظمة واملؤّسسات احلزبّية التي مل تعد 
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

مطابع  القمل،  دار  بريوت،  دًما،  يبصق  حبنا   -١
االستقالل، ١٩٥٤.

الثقافة  وزارة  دمشق،  اجلبل،  سفح  يف  بيتها   -٢
السورّية، مطبعة الوزارة، ١٩٧٧.

عودة الطفل اجلميل، دمشق، اّتحاد الكّتاب   -٣
العرب، ١٩٨٥.

الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  احلمل،  اسمها  مهنة   -٤
العرب، ١٩٨٦.

ب) شعر:
الفكر  دار  بريوت،  واحد،  قلب  من  أكثر   -١

اجلديد، مطبعة النجاح، ١٩٥٥.
لكّل حّب قّصة، دمشق، عىل نفقة الشاعر،   -٢

مطابع االعتدال، ١٩٦٢.
الشاعر،  نفقة  عىل  دمشق،  حتّب،  ال  أشعار   -٣

مطابع االعتدال، ١٩٦٨.
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  والعنق،  الوسادة  بني   -٤

العرب يف سوريا، ١٩٧٤.
صوت بحجم الفم، بغداد، منشورات وزارة   -٥

اِإلعالم العراقّية، ١٩٧٤.
ليىل بال عّشاق، بريوت، دار الكلمة، ١٩٧٩.  -٦
اّتحاد  دمشق،  جًدا،  قصرية  شعرّية  قصص   -٧

الكّتاب العرب، ١٩٨١.
اجلامهريية  (ليبيا)،  طرابلس  بستان،  كّل  من   -٨

العربّية الليبّية الشعبّية االشرتاكّية، ١٩٨٢.
الثقافة  دائرة  دمشق،  الدمشقي،  يوحنا  رؤيا   -٩

منّظمة التحرير الفلسطينّية، ١٩٩١.

ج) كتابات أخرى:
قلها واميش: خواطر وشهادات عىل العرص،   -١
دمشق، دار الندوى الثقافية النسائية، ١٩٩٢. 
 ١٩٩٦ اآلداب،  دار  بريوت،  املسافرة،   -٢

(ط ٢).

راضية عّيل. وهكذا وجدت لزاًما عّيل أن أبدأ من جديد من نقطة الصفر تقريًبا، ولكن 
رسعان ما اسرتددت مكانتي األدبّية واالجتامعّية وخاّصة يف السنوات األخرية وبني مجاهري 
الشباب الطالع بشكل خاّص ولكن دون تفاؤل كبري مّني. لقد بدأ الشك يراودين حيال 
أّيام  نفيس  يف  كبرية  ثقة  موضع  كانت  التي  واألفكار  واألحزاب  األشخاص  من  كثري 
اخلمسينات، ومل يعد يف إمكاين اآلين أن أتفاءل وأضحك بالصفاء نفسه الذي كنت أمتّتع 

به يف املايض.
كّل يشء يصبح مادًيا اآلن، إّال أّنني من خالل السواد املخّيم أحاول أن أشّق فجوة 
اخلالص عن طريق اِإلخالص للنفس واملبادىء األخالقّية األساسّية التي ال ميكن متابعة 

احلياة من دوهنا.
لقد رصت اآلن أًبا لولدين: بنت سمراء مجيلة يف الثامنة من عمرها، وصبي لطيف يف 

السادسة. ورصت أكثر ميًال إىل االستقرار واهلدوء والتأّمل.
بىل.. لقد أمسيت أكثر وعًيا ونضًجا ولكن ترى هل يتاح يل الفرصة الكافية لالستفادة 

من جتاريب يف الفسحة القليلة الباقية من العمر..
سوف أحاول عىل كّل حال...
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الكّتاب  احتاد  دمشق،  الروح،  خيّص  يشء   -٣
العرب، ١٩٩٦.

رياض  دار  بريوت،  دمشق،  عن  البحث   -٤
الرّيس، ٢٠٠٢.

عن املؤّلف:
مقاالت:

املعرفة، آب ١٩٩٧، ٤٠٧، ص ١٥٨.   -١
املوقف األديب، أيار ١٩٩٧، ٣١٣، ص ١٣١؛   -٢

متوز، ٣١٥، ص ٥.

مراجعات كتب:
عن  ص ١١٣،   ،١٩٧٥ الثاين  كانون  املعرفة،   -١

ديوانه بني الوسادة والعنق.

مقابالت: 
عن  مقابلة  ص ٨.   ،١٩٧٤/١٢/٢٤ املحّرر،   -١

شعره وأسلوبه.
الكفاح العريب، ١٩٨٩/١٠/١٦، ص ٤٤-٤٧.   -٢

الرشاع، ١٩٩٤/٤/١١.  -٣
النهار، ١٩٩٦/٨/٣، ص ١٧.   -٤

السفري، ١٩٩٧/٣/٤.  -٥
احلياة، ١٩٩٧/٩/١٨.  -٦

 ،٢٠٠٣/١٢/٨ ١٩٩٨/٧/١٧؛  السياسة،   -٧
ص ٣٧.
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النوع األديب: شاعر، كاتب قصيص، روائي.

والدته: ١٩٣٢ يف أصيلة، املغرب.
وفاته: ٢٠١٠.

ثقافته:  تعّلم يف املدرسة االبتدائّية فاملتوّسطة القرآنّية يف أصيلة، ١٩٤٠-١٩٤٩؛ فاملعهد الرسمي 
دخل  ١٩٥٣-١٩٥٥؛  القاهرة،  يف  توجيهي  - ثانوّية -  فاخلديوية  ١٩٤٩-١٩٥٣؛  تطوان،  يف 

جامعة القاهرة قسم االجتامع يف كّلية اآلداب، ١٩٥٥-١٩٥٩ فجامعة كولومبيا يف نيويورك.

حياته يف سطور: ملحق ثقايف بواشنطن، ١٩٦٢-١٩٦٥؛ ملحق صحايف وقنصل عام بلندن، 
١٩٦٥-١٩٦٧؛ مستشار ثقايف بواشنطن للمّرة الثانية، ١٩٦٧-١٩٧١. عضو كّل من اّتحاد 
كّتاب املغرب ومجعّية التنظيم العائيل وجلنة النصوص باِإلذاعة وهيئة التحرير جمّلة حدائق 
وجائزة   ،١٩٥٢-١٩٥٤  ،١٩٥٠-١٩٥١ للشعر،  اخلامس  حمّمد  جائزة  وحاز  لألطفال، 
املغرب للقّصة لسنة ١٩٥٢، ١٩٥٣، ١٩٥٤؛ جائزة نشيد الكشفّية احلسنّية لسنة ١٩٥٦؛ 
جائزة املرسحّية الوطنّية، ١٩٥٦؛ جائزة عيد اجلالء للشعر، ١٩٦١ وجائزة املولد النبوي 
سورية  زار   ،(١٩٥٣-١٩٥٩) سنوات   ٦ مرص  يف  إقامته  إىل  باِإلضافة   .١٩٨١ القّصة،  يف 
ملّدة شهر، ١٩٥٦. أقام يف الواليات املّتحدة ١٥ سنة، (١٩٥٩-١٩٦٤ و١٩٦٧-١٩٧١) ويف 

بريطانيا سنتان (١٩٦٤-١٩٦٧). متزّوج وله ولدان.

السرية*:
ولد سنة ١٩٣٢ مبدينة أصيلة عىل شاطىء املحيط األطلس عىل بعد ٤٧ كيلومًرتا من مدينة 

طنجة.
درس الثانوي مبدينة (تطوان) وهبا ملع نجمه كشاعر وكاتب قّصة. وفاز بثالث جوائز 
شعرّية يف ثالث سنوات متوالية، مبناسبة عيد العرش يف ١٩٥٠ و١٩٥١ و١٩٥٢، كام فاز 
بجوائز القّصة لثالث سنوات متوالية: ١٩٥١ و١٩٥٢ و١٩٥٣ عىل قصصه املسعورة، ورّواد 

املجهول، والسلسلة الذهبّية.
ويف نفس السنة التي ُنِفَي فيها املغفور له حمّمد اخلامس، سافر إىل القاهرة ِإلمتام دراسته 
اجلامعّية، والتحق باملدرسة اخلديوّية، فحصل فيها عىل شهادة التوجيهي، والتحق بجامعة 

القاهرة بقسم االجتامع.
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ومن القاهرة كاتب الصحافة الوطنية يف الشامل الذي كان يتمّتع بنوع من احلّرية حتت 
ويف  الفرنسّية.  اِإلدارة  ضّد  املسّلحة  باملقاومة  يغيل  اجلنوب  كان  بينام  اِإلسبانّية،  اِإلدارة 
القاهرة كتب عّدة قصائد وطنّية محاسّية، بعضها بالدارجة املغربّية تغنى هبا الطلبة املغاربة 
وطلبة (املغرب العريب) ومعهم مجيع الطلبة العرب. ومن هذه قصيدته املعروفة يا فرنسا 

.قومي أمجع القلوع
.الفدائي األّول وفاز يف القاهرة بجائزة جريدة األّمة الشعرّية (بتطوان) عن قصيدته

من  سنوات  ثالث  بعد  مرة،  ألّول   ،١٩٥٦ سنة  االستقالل،  بعد  املغرب  إىل  عاد 
الغربة. وفاز يف غمرة االحتفاالت بعيد االستقالل بعّدة جوائز قّدمها حزب االستقالل. 
األوىل: عن أحسن مرسحّية، والثانية: عن نشيد الشبيبة االستقاللّية، والثالثة: عن نشيد 

.الكشفّية احلسنّية
ّمث عاد إىل القاهرة الستئناف دراسته اجلامعّية، وقىض بقّية املّدة بني اجلامعة واألندية 

الطّالبّية العربّية منغمًسا يف القضّية الفلسطينّية والدعوة هلا.
املّتحدة  الواليات  إىل  وسافر  االجتامع،  عمل  يف  اِإلجازة  عىل  حصل   ١٩٥٩ سنة  ويف 

األمرييكّية ملتابعة دراسته العليا بجامعة كولومبيا بنيويورك.
ويف سنة ١٩٦١ عاد إىل املغرب والتحق بوزارة اِإلعالم ملّدة سبعة أشهر. ومتّيزت هذه 
الفرتة بنشاطه املكثَّف يف ميدان الصحافة األدبّية ساهم فيها بالقّصة، والقصيدة، واملقالة، 
واملذّكرة، واملسلسل اِإلذاعي. وشهدت هذه الفرتة مولد مذّكراته األسبوعّية حتت عنوان 
هذه  واستمّرت   الرشيف حسن  وهو  مستعار  اسم  وحتت   حي ضمري  من  هو  دائم 

املذّكرات ثالث سنوات.
ويف هذه الفرتة حصل عىل جائزة اجلالء الشعرية مبناسبة عيد اجلالء (جالء القوات 

الفرنسية عن املغرب).
ا بواشنطن، وظّل يراسل الصحافة املغربّية من هناك  ويف سنة ١٩٦٢ عّين ملحًقا ثقافيًّ

مبذّكراته، وقصصه، وترمجاته عن اِإلنكليزّية.
ويف سنة ١٩٦٥ عّين مستشاًرا صحافًيا وقنصًال عاًما يف لندن.

ويف سنة ١٩٦٧ عاد إىل واشنطن مستشاًرا ثقافًيا. وقد قىض بني (الواليات املّتحدة) 
وبريطانيا ما يربو عن اثنتي عرشة سنة متّيزت بنشاط مكّثف يف ميدان الدفاع عن القضّية 
العربّية بإلقاء املحارضات يف اجلامعات، والنوادي، وحضور املؤمترات، والندوات يف مجيع 
أنحاء الواليات املّتحدة، وتعّرف عىل حقيقة براءة الشعب األمرييكي وطيبته، وعىل أكرب 
عملّية لغسل الدماغ يف التاريخ متارسها الصهيونّية العاملّية عىل هذا الشعب البعيد عن القضّية 
الصهيوين  لِإلعالم  متاًما  امليدان  وخلو  املدقع،  اِإلعالمي  العريب  العامل  فقر  وعن  العربّية، 

اجلهّنمي املنّظم.
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

العاملّية،  املطبعة  القاهرة،  املغرب،  من  قصص   -١
١٩٥٧. قصص قصرية.

الفجر الكاذب، بريوت، دار الكّشاف، ١٩٦٤.   -٢
قصص.

يد املحّبة، الرباط، وزارة الثقافة املغربّية، ١٩٧٣.   -٣
قصص.

املومياء، تونس، الدار التونسّية للنرش، ١٩٧٦.   -٤
قصص.

هّب الريح، الدار البيضاء، دار الكتاب، ١٩٨٤.   -٥
قصص.

ب) روايات:
موالي إدريس، الرباط، األنباء، ١٩٧٣. رواية   -١

تارخيّية.
الطوفان األزرق، تونس، الدار التونسّية للنرش،   -٢

.١٩٧٦
العنف الثوري، تونس، الدار التونسّية، ١٩٧٧.   -٣

رواية.
امليثاق،  دار  الرباط،  املوت،  وبعدها  أماندا،   -٤

.١٩٧٨
سأبكي يوم ترجعني، الرباط، دار امليثاق، ١٩٨٠.  -٥

منشورات  الرباط،  األمواج،  تصارع  ليىل   -٦
عكاظ، ١٩٨٩.

ج) شعر:
أّيامنا اخلرضاء، الرباط، املطبعة امللكّية، ١٩٧٦.   -١

د) قصص لألطفال وروايات هلم:
النجاح،  دار  البيضاء،  الدار  الغراب،  األمري   -١

١٩٨١. رواية لألطفال.
زياد ولصوص البحر، بغداد، دار ثقافة الطفل،   -٢

١٩٨٢. رواية.
جعفر الطّيار، الرباط، دار امليثاق، ١٩٨٤. رواية   -٣

لألطفال.
صابر املغّفل املاكر، الرباط، دار امليثاق، ١٩٨٤.   -٤

قصص.
 .١٩٨٤ امليثاق،  دار  الرباط،  وأغاريد،  أناشيد   -٥

قصص.
دار  الرباط،  احلامم،  كهف  إىل  الّرسي  املدخل   -٦

امليثاق، ١٩٨٤. قصص.
امليثاق،  دار  الرباط،  الغامض،  املجّلد  ّرس   -٧

١٩٨٤. رواية.
امليثاق،  دار  الرباط،  الكنز،  سفينة  إىل  الطريق   -٨

١٩٨٤. رواية.
لإلستفسار عن البند اجلديد.؟   

هـ) ترمجات وأدب الرحلة:
أكلة األموات ملايكل كريتشتن، ١٩٨١  -١

 Tr. of Anonymous letter by Michael  
Crichton.

مغامرات سفري عريب يف اسكندينافيا منذ ١٠٠٠   -٢
عام، جّدة، هتامة، ١٩٨٨. أدب رحلة.

و) مؤلفات أخرى:
التصميم اجلسدي يف االسالم، الدار البيضاء،   -١

دار قرطبة، ١٩٩٨.

ويف سنة ١٩٦٨ كتب روايته اخليالّية العلمّية الطوفان األزرق التي تعّد األوىل من نوعها 
يف أدب اخليال العلمي املعارص املوضوع بالعربّية.

ا إىل (املغرب) شاعًرا بالرغبة يف االنفعال مع أحداث  ويف سنة ١٩٧١ طلب العودة هنائيًّ
الوطن العريب، واملسامهة يف منوه الثقايف من قريب. وقد شهدت فرتة السبعينات أخصب 

سنوات حياته الفكرّية، وفيها نرشت أغلب كتبه.

* [فَضل املؤلف كتابة سريته الذاتية هذه مستخدًما ضمري الغائب].
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طة عيسى يوسف ُبالَّ
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٢٩، يف القدس، فلسطني.
-١٩٣٨ القدس،  (الفرير)،  سال  ال  دي  كلّية  يف  والثانوّية  االبتدائّية  علومه  تلّقى  ثقافته: 
 B.A. (Hons)  ١٩٤٧؛ دخل جامعة لندن، لندن، انكلرتا، ١٩٦٠-١٩٦٤؛ وحصل عىل

سنة ١٩٦٤ والدكتوراه يف األدب العريب، ١٩٦٩.

حياته يف سطور: أستاذ األدب العريب يف عّدة مدارس ثانوّية يف القدس وراماهللا، ١٩٤٩-
١٩٦٨؛ أستاذ الدراسات العربّية واِإلسالمّية يف معهد هارتفورد (كونتيتيكات) يف الواليات 
املتحدة، ١٩٦٨-١٩٧٥؛ أستاذ األدب العريب واللغة العربّية يف معهد الدراسات اِإلسالمّية يف 
جامعة ماكجيل، منرتيال، كندا، ١٩٧٥ حتى اآلن. عضو كل من نقابة معّلمي ومعّلامت 
املدارس األهلّية واخلاصة يف األردن؛ ورابطة اجلامعّيني العرب يف األردن ومجعّية تاريخ 
واالّتحاد  البالغة،  لتاريخ  الكندّية  واجلامعة  الدولّية  املقارن  األدب  ومجعّية  الدولّية  البالغة 
(يف  األمريكّيني  العرب  اجلامعّيني  ورابطة  واألردن)  فلسطني  (يف  العريب  األرثوذكيس 
الشاملية  أمريكا  يف  األوسط  الرشق  دراسات  ومجعية   AAUG وكندا)  املّتحدة  الواليات 
 .AATA  ورابطة أساتذة اللغة العربّية يف أمريكا الشاملّية (MESA الواليات املتحدة وكندا)
ملجّلة  التحرير  رئيس  (هارتفورد)؛   The Muslim World ملجّلة  املشرتك  التحرير  رئيس 
  Cambridge،Mundus Arabicus منذ ١٩٧٨. عضو جلنة التحرير  al-Arabiyya العربّية
زار  وأمريكا (١٩٦٨-١٩٧٥).  انكلرتا (١٩٦٠-١٩٧٨)  يف  إقامته  إىل  باالضافة   .١٩٨١ منذ 
وكندا،  وفرنسا  وسويرسا  واملانيا  وإيطاليا  واليونان  وتركيا  والعراق  ومرص  وسوريا  لبنان 

ويقيم اآلن يف كندا. متزّوج وله أربعة أوالد.

السرية:
ولدُت يف القدس، عاصمة فلسطني، يف ٢٥ شباط ١٩٢٩. وكان أيب يوسف بالطة يعمل يف 
دائرة الربيد والربق واهلاتف يف حكومة االنتداب الربيطاين، وهو مقدّيس مثل أّمي بربارة 
عطا اُهللا. وينتمي كالمها إىل عائلتني عربّيتني أصيلتني يف الكنيسة األرثوذكسّية يف القدس.
أدخلني والدي مدرسة حكومّية متهيدّية يف القدس سنة ١٩٣٤ فبدأت أتعّلم اللغة العربّية 
وأحّبها منذ نعومة أظفاري. ّمث انتقلت منها إىل كلّية دي ال سال (الفرير) يف القدس سنة 
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واألداب  العلوم  وسائر  العربّية  إىل  باالضافة  واالنكليزّية  الفرنسّية  اللغتني  ألدرس   ١٩٣٨
والفنون. وبقيت يف هذه املدرسة حتى أهنيت املرحلة االبتدائّية ّمث املتوّسطة والثانوّية. وكنت 
دائًما من املربزين بني أقراين حتى عندما رّفعني مدير املدرسة ترفيًعا مزدوًجا من الصف 
األّول الثانوي إىل الثالث الثانوي، وختّرجت من هذه املدرسة سنة ١٩٤٧. من أساتذيت يف 
جامعة  يف  العريب  األدب  يعّلم  دكتور  اليوم  وهو  خوري  منح  األستاذ  فيها  العليا  املراحل 
جربا  إبراهيم  جربا  األستاذ  ومنهم  العريب.  األدب  إّيل  حّبب  وقد  كاليفورنيا،  يف  بركيل 
الذي عّلمني األدب االنكليزي وحّبب إّيل احلداثة يف األدب والفن واحلضارة، وهو اليوم 
روائي وناقد وشاعر وفّنان مشهور. ومنهم أيًضا األستاذ نقوال زيادة الذي أصبح فيام بعد 
دكتوًرا وأستاًذا للتاريخ العريب يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت، وقد حّبب إّيل املنهج العلمي 
يف التفكري وعدم اخلوف من نقد أي يشء، يف سبيل الوصول إىل احلقيقة. وكأّن هؤالء 
األساتذة الثالثة روافد روت ما كان قد زرعه ّيف والدي من بذور جعلتني أحّب احلّق 
واجلامل واخلري وال سّيام يف األدب والفن وكّل ما يتجّلى فيه إبداع الفرد من فكر. وكانت 
ثقافتي تنمو باملطالعة التي بدأت يف مكتبة والدي وأعداد جمّالت اهلالل واملقتطف والنفائس 
العرصّية فيها، مث امتّدت إىل مكتبة املدرسة، ومنها إىل مكتبة مجعّية الشّبان املسيحّية يف 
القدس وما كانت تنبض به هذه اجلمعّية يف األربعينات من نشاطات فكرّية وفنّية وأدبّية 
املوسيقّية  واحلفالت  الفنّية  واملعارض  واملرسحّيات  باملحارضات  املألى  براجمها  يف  جتّلت 

الكالسيكّية وغريها.
وبعد ختّرجي من املدرسة اشتغلت موّظًفا يف حكومة فلسطني مّدة ّمث يف بنك باركليز 
يف القدس. ويف الوقت نفسه التحقت مبدرسة احلقوق وكانت مسائّية، ومن أساتذيت فيها 
الشيخ عيل َحْسنا وعمر الصالح الربغويت. لكن نكبة فلسطني سنة ١٩٤٨ وما تالها من 
تّرشد عائلتي وشعب فلسطني حال دون حتقيق األماين الفردّية والوطنّية. فخرست وظيفتي 
ووحدة أهيل وشعبي وضاع نصف أرض وطني فأصبت بآالم كبرية. لكّني أخدت أمجع 
شتات نفيس بعدها، واشتغلت أستاًذا لألدب العريب يف عّدة مدارس ثانوّية منها: كّلية 
دي السال (الفرير) يف القدس، ١٩٤٩-١٩٥٢، والكّلية األهلّية يف رام اُهللا، ١٩٥٢-١٩٥٣، 
ومدرسة املطران يف القدس، ١٩٥٣-١٩٦٨، ّمث رصُت نائب مدير هذه املدرسة األخرية 
يف سنة ١٩٦٠. وهي السنة التي ظهر يل فيها أّول كتاب هو الرومنطيقّية ومعاملها يف الشعر 
العريب احلديث أصدرته دار الثقافة يف بريوت. والتحقت بجامعة لندن ونلت منها الدكتوراه 
 ،بدر شاكر السّياب*: حياته وشعره يف األدب العريب سنة ١٩٦٩. وكان موضوع رسالتي
ومن أجلها زرت العراق سنة ١٩٦٧ وتعّرفت عىل عائلة هذا الشاعر العراقي الكبري وبعض 
أقاربه وكثريين ممن عرفوه من األدباء يف العراق والعامل العريب. وذهبت إىل بلدته جيكور 
حيث تعّرفت عىل مسارح طفولته وخياله. ومجعت معلومات كثرية عنه وبعض ما مل ينرش 
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من شعره ونثره لدراستي التارخيّية والنقدّية التي نرشهتا بعد ذلك دار النهار يف بريوت سنة 
١٩٧١ وأعادت طبعها سنة ١٩٧٨ و١٩٨١.

وابنتي   ١٩٦١ سنة  يوسف  ابني  ورزقت  القدس  يف   ١٩٦٠ سنة  تزّوجت  قد  وكنت 
بربارة سنة ١٩٦٣ وابني داود سنة ١٩٦٥ وابني بطرس سنة ١٩٦٧. وبدت يل حيايت وكأّنها 
مستقّرة هانئة ال ينقصها إّال وحدة أّمتي واسرتجاع القسم السليب من وطني. وإذا بحرب 
حزيران ١٩٦٧ تشتعل فتحرق اآلمال وتدّمر األماين ويضيع النصف الباقي من فلسطني إذ 
احتّلته إرسائيل. فُهدرت الكرامة ودنست العّزة ونالني ما مل أشعر به قّط من مهانة، ّمث رأيت 
أعالم إرسائيل ترفرف يومًيا حيث كنت أحمل أن أرى أعالم فلسطني ورأيت كبت احلرّيات 

ورأيت القهر. فعزمت عىل اهلجرة إىل أمريكا.
ويف حزيران ١٩٦٨ غادرت مسقط رأيس إىل الواليات املّتحدة واّتجهت إىل هارتفورد 
يف  واِإلسالمّية  العربّية  للدراسات  مساعًدا  أستاًذا  أصبحت  حيث  كونيتيكات  والية  يف 
معهد هارتفورد الديني. ّمث رّفعت إىل رتبة أستاذ مشارك سنة ١٩٧٠ ورصت كذلك أحّرر 
اِإلسالمي   العامل  واسمها   ،١٩١١ سنة  صدورها  بدأ  التي  املشهورة  الفصلية  املعهد  جمّلة 

The Muslim World، وذلك باالشرتاك مع املسترشق فمل بيلفلد.

ويف سنة ١٩٧٥ دعيُت لتدريس األدب العريب يف جامعة ماكجيل يف منرتيال مبقاطعة 
كيبيك يف كندا. فانتقلت إليها وما زلت فيها حتى اليوم. وقد نلت منها ترقية إىل رتبة أستاذ 
كامل سنة ١٩٧٩ وتعييًنا ثابًتا عىل املالك الدائم. ويف سنة ١٩٨١ عّينتني اجلامعة مساعًدا 
ملدير معهد الدراسات اِإلسالمّية فيها، مث امتّدت إىل مكتبة املدرسة، ومنها إىل مكتبة مجعّية 
الشّبان املسيحّية يف القدس وما كانت تنبض به هذه اجلمعّية يف األربعينات من نضاطات 
الفّنية  واملعارض  واملرسحّيات  باملحارضات  املألى  براجمها  يف  جتّلت  وأدبّية  وفّنية  فكرّية 

واحلفالت املوسيقّية الكالسيكّية وغريها.
١٩٧٦ كتاب شعراء  ويف غضون ذلك نرشت يل القارات الثالث يف واشنطن سنة 
عرب معارصون: ١٩٥٠-١٩٧٥، ويف سنة ١٩٨٠ كتاب نظرات نقدّية عىل األدب العريب 
احلديث. ويف سنة ١٩٧٧ اشرتكُت مع عدد من الكّتاب بإصدار كتاب يف لندن لتكرمي 
الدكتور عبد اللطيف الطيباوي لدى تقاعده فأسميناه القالدة العربّية اِإلسالمّية. ونرشت 
يل دار بريل يف ليدن هبولندا سنة ١٩٧٨ ترمجتي االنكليزّية لكتاب أمحد أمني حيايت مع 
مقّدمة دراسّية، كام نرشت يل الدوريات العلمّية كثًريا من الدراسات االنكليزّية يف األدب 
١٩٧٧ حمّرر العربّية وهي جمّلة  العريب احلديث ونقده. باِإلضافة إىل ذلك رصت يف سنة 
مع  اشرتكت   ١٩٨١ صيف  ويف  أحّررها.  زلت  وما  بأمريكا  العربّية  اللغة  أساتذة  رابطة 
حمسن مهدي وصالح جواد الطعمة ودافيد بارتنكتون وفوزي عبد الرزاق يف حترير جمّلة 
العريب، Mundus Arabicus وأخرجنا املجّلد  العريب واسمها العامل  تعنى باألدب  سنوّية 
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مؤّلفاته:
أ) بالعربية:

الرومنطيقّية ومعاملها يف الشعر العريب احلديث،   -١
بريوت، دار الثقافة، ١٩٦٠. دراسة.

بدر شاكر السّياب: حياته وشعره، بريوت،   -٢
العربية  املؤسسة   ،٣ ط  ١٩٧١؛  النهار،  دار 
الشاعر  سرية   .٢٠٠٧ والنرش،  للدراسات 

وحتليل شعره.
عائد اىل القدس، بريوت، دار االحتاد، ١٩٩٨.  -٣
ادب  يف  دراسات  احلداثة:  عىل  نافذة   -٤
العربية  املؤسة  بريوت،  جربا،  ابرهيم  جربا 

للدراسات والنرش، ٢٠٠٢.
النقد  يف  مقاالت  الرتاب:  من  وحفنة  صخر   -٥
للدراسات  العربية  املؤسة  بريوت،  االديب، 

والنرش، ٢٠٠٥.
املؤسسة  التاريخ،  عرب  الكرمي  القرآن  أعجاز   -٦

العربية للدراسات والنرش، ٢٠٠٦.

ب) باإلنجليزّية:
 Modern Arab poets 1950-75, Washington,  -١
 D.C., Three Continents Press, 1976; 2nd
ed., London, Heinemann, 1976.

 Critical perspectives on modern Arabic  -٢
 literature 1945-1975, ed., Washington,
D.C., Three Continents Press, 1980.

يف   مهجر دار  عن  والعربّية  باالنكليزّية  وصدر   املهجر أدب  وموضوعه  منها  األّول 
كمربدج بالواليات املّتحدة.

إذ  احلديثة،  احلضارة  مواجهة  يف  فاصل  طرق  مفرتق  عىل  اليوم  العرب  أّن  أومن  إّني 
العظيم  تراثهم  من  النافعة  احلّية  العنارص  عىل  املحافظة  مع  احلداثة  عامل  يدخلوا  أن  عليهم 
انبهار  وقفة  واقفون  األعّم  األكثر  يف  ولكّنهم  اِإلبداع.  يف  وخصوصّيتهم  أصالتهم  وعىل 
استعادته،  ميكن  ال  ماض  إىل  جتّرهم  قوى  أنفسهم  عىل  لالنغالق  تشّدهم  احلداثة،  أمام 
وتشّلهم عن احلركة إىل األمام خماوف تقعد هبم عن بناء املستقبل الذي يريدونه ويستحّقونه 
وإبداع حياة عربّية فيه تفّضل حياهتم يف املايض. ويقيني أّنهم قادرون عىل اخللق يف احلارض 
واملستقبل قدرهتم املعهودة يف املايض، لكّنهم مضّطربون يف اختيار األسلوب وقد غمضت 

عليهم الغاية لوقفتهم املبهورة.
إّن العرب يف حاجة إىل جرأة يف مجيع مظاهر احلياة كجرأهتم التي ظهرت يف شعرهم 
احلديث الذي حّطموا فيه بعض القيم وحافظوا عىل بعض آخر وخلقوا شعًرا جديًدا فيه 
مالمح وجههم املتشوق للحداثة. إّنهم يف حاجة إىل الرؤيا التي تساعدهم عىل خلق اجلديد 
من عنارص القدمي وّمما يف أنفسهم من قوى االبداع وّمما يف حميطهم من دواعيها، ال ّمما 
ترّسب يف ذواهتم من قوالب وأشكال استنفدت أغراضها وإن بقيت أرحيية الفخر مبايض 

فوائدها.
من أجل هذا أعترب النقد من أهّم النشاطات الفكرّية يف هذا املجال، ومسؤولّية الناقد 

يف بناء احلداثة العربّية مسؤولّية كربى.
منرتيال يف ١٩٨١/٩/١. 
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 Trends and issues in contemporary  -٣
 Arab thought, Albany, New York, State
University Press, 1990.

 A retired gentleman and other stories,  -٤
London, Banipal, 2002.

As editor:
 Arabic and Oral traditions, Colombus  -٥
Ohio, Slavica, 1989.

 Tradition and modernity in Arabic  -٦
 literature, Fayetteville, Univ. of
 Arkansas Press, 1997.

 Literary structures of religious meaning  -٧
in the Qur’an, Richmond, Curzon, 2000.

ترمجة إىل العربية:
   Wallace Stevens by William York Tindall,  -١
بريوت، املكتبة األهلّية، منشورات فرانكلني، 

.١٩٦٢

   Edith Wharton by Louis Auchincloss,  -٢
بريوت، املكتبة األهلّية، منشورات فرانكلني، 

.١٩٦٢

عن املؤلف:
 Abdel-Malek, Kamal (ed.): Tradition,  -١
 Modernity and Postmodernity in Arabic
 Literature, essays in honor of Professor
Issa J. Boullata, Leiden, Brill, 2000.

جربا  ابراهيم  جربا  رسائل  اجلميلة:  التجربة   -٢
بريوت،   ،١٩٦٦-١٩٩٤ بالطه  عيسى  اىل 

املؤسسة العربية، ٢٠٠١.
 Coming to terms with the Qur’an:  -٣
 a volume in honor of professor Issa
 Boullata, McGill University / edited by
Khaleel Mohammed & Andrew Rippin

 North Haledon, N.J.: Islamic Publications  
International, 2007.



 ٢٢٤

ون عبد املجيد الطيب بن َجلُّ
النوع األديب: قصة قصرية.

والدته: ١٩١٩ الدار البيضاء، املغرب.
وفاته: ١٩٨١. 

السرية*:
ُولد األستاذ عبد املجيد بن جلون بالدار البيضاء عام ١٩١٩، وانتقل وهو يف الشهر اخلامس 
من عمره إىل مانشسرت باململكة املّتحدة مع والده الذي كان يعمل بالتجارة، وهناك بدأ 
دراسته االبتدائّية، ومل تعد العائلة إىل املغرب ومدينة فاس إّال عندما وصل عبد املجيد بن 

جلون سّن التاسعة من عمره.
كرب عبد املجيد بن جلون بفاس حيث درس مبدارسها وبجامع القروّيني إىل أن أكمل 
دراسته الثانوّية. وكان يف نفس الوقت ينهل من بيئة العمل والثقافة السائدة من هذه املدينة 
العريقة. وقد نرش أّول مقاالته يف جمّالت املرشق العريب خالل هذه الفرتة وقبل أن يغادر 

املغرب يف اّتجاه القاهرة ليتابع دراسته اجلامعّية.
ويف القاهرة التحق عبد املجيد بن جلون بكّلية آداب جامعة امللك فؤاد (القاهرة حالًيا) 
وذلك قبيل احلرب العاملّية الثانية. فبعد أن نال شهادة الليسانس درس باملعهد العايل للتحرير 
والرتمجة والصحافة بنفس اجلامعة وأحرز عىل دبلوم هذا املعهد. وكان خالل هذه الفرتة 

تلميًذا لكبار أساتذة وأدباء مرص.
كام كان لعبد املجيد بن جلون نشاط وطني حافل إذ ساهم يف تأسيس مكتب املغرب 
العريب بالقاهرة وقام مبهام مدير هذا املكتب من ١٩٤٩ إىل أن ّمت استقالل املغرب. ويف 
القاهرة تزّوج باآلنسة عنايات أبو عامر ورزقا ولدان: وائل عام ١٩٥٠ وصفوان يف ١٩٥١، 

وكالمها حالًيا أساتذة بجامعة حمّمد اخلامس بالرباط.
ومع استقالل املغرب عاد األديب بعائلته إىل أرض الوطن حيث استمّر نشاطه األديب 
والصحفي. فتوّلى منصب رئيس حترير جريدة القمل الوطنّية حلزب االستقالل، وكان أّول 

من حصل عىل جائزة املغرب لألدب وذلك لكتابه يف الطفولة (اجلزء األّول).
وشغل عبد احلميد بن جلون منصب سفري لبالده بالباكستان عام ١٩٥٨ وظّل هبذا 
املنصب إىل عام ١٩٦٢. وبعد العودة إىل املغرب كسفري بوزارة اخلارجّية أحرز عىل جائزة 
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

وادي الدماء، تونس، مطبعة الرتقي، ١٩٥٧.  -١
لوال اِإلنسان، فاس، مطبعة حممد اخلامس،   -٢

.١٩٧٢

ب) شعر:
براعم، الرباط، مطبعة الرسالة، ١٩٦٣.  -١

ج) دراسات:
هذه مراكش، القاهرة، مطبعة الرسالة، ١٩٤٩.  -١

العاملّية،  املطبعة  القاهرة،  مراكش،  سلطان   -٢
 .Rom Landau ١٩٥٢. ترمجة لكتاب املؤّلف
الطباعة  دار  تطوان،  استقاللك،  مارس   -٣

املغربّية، ١٩٥٧. توجيهي.
 ،١٨٧٢ مغرب  أمس:  مغرب  يف  حوالت   -٤

الرباط، مكتبة املعارف، ١٩٧٤. تاريخ.
 ،١٩٠١ مغرب  أمس:  مغرب  يف  حوالت   -٥

الرباط، مكتبة املعارف، ١٩٧٤. ترمجة.
حوالت يف مغرب أمس: املغرب قبيل احلامية،   -٦

الرباط، مكتبة املعارف، ١٩٧٤. ترمجة.
حوالت يف مغرب أمس: املغرب بعد احلامية،   -٧

الرباط، مكتبة املعارف، ١٩٧٤. ترمجة.
الطبع  رشكة  البيضاء،  الدار  الوادي،  معركة   -٨

والنرش، ١٩٧٦.

د) سرية ذاتّية:
مطبعة  البيضاء،  الدار   ،١ ج  الطفولة،  يف   -١

األطلس، ١٩٥٨.
يف الطفولة، ج ٢، الرباط، كتاب العمل، ١٩٦٩.  -٢
البيضاء،  الدار  اخلرضاء،  املسرية  مذّكرات   -٣

رشكة الطبع والنرش، ١٩٧٦.

عن املؤّلف:
 Monteil, Vincent: Anthologie bilingue  -١
 de la littérature arabe contemporaine,
 Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1961.

حياته يف سطور مع نرش لقّصة صائد األسامك   -٢
الفرنسّية،  اللغة  إىل  وترمجتها  العربّية  اللغة  يف 

ص ٢٥٩-٢٦٧.

كتاب  نرش  بعد  ثالثة  مّرة  ّمث  الثاين)،  (اجلزء  الطفولة  يف  لكتابه  ثانية  مرة  لآلداب  املغرب 
يكتب  كان  حيث  مكّثف  أديب  بنشاط  حياته  من  الفرتة  هذه  ومتّيزت  الوادي.  معركة 
مذّكراته أسبوعًيا بجريدة القمل، كام كتب قصًصا ومقاالت وقصائد لعّدة صحف وجمّالت 
مغربّية وعربّية ودولّية، وصدرت له عّدة كتب قصصية وشعرّية وتارخيّية. واعتمدت بعض 

هذه األعامل يف املقّرر املدريس باملغرب.
وبحكم نشاطه الوطني والسيايس كان عبد املجيد بن جلون عضًوا يف الوفد املمّثل 
للمغرب يف مؤمتر باندونغ لدول عدم االنحياز ّمث يف املؤمترات التالية هلذه احلركة. كام ساهم 
بفعالّيته يف املؤمترات والندوات األدبّية العربّية والدولّية وترجم العديد من انتاجه األديب إىل 

لغات أجنبّية.
توّفي األستاذ عبد املجيد بن جلون يف فاتح رمضان ١٤٠١هـ  (٣ يوليو ١٩٨١) وترك 

عّدة كتب وقصائد مل تنرش بعد. متزّوج وأعقب ولدين.

* [كتب السرية وائل عبد املجيد الطيب بن جلون، ابن املؤلف املغفور له].



 ٢٢٦

اَملْيَداين أبو بكر بن صالح
النوع األديب: شعر.

والدته: ١٩٢٩ يف نفطة، تونس.
وفاته: ٢٠٠٦.

ثقافته:  تعّلم يف الكّتاب ويف املدرسة التونسّية العربّية، نفطة، ١٩٣٦-١٩٤٢؛ دخل اجلامعة 
الزيتونّية املتوّسطة والثانوّية، ١٩٤٢-١٩٥٢، لتحصيل علومه؛ فجامعة بغداد (العراق)، كّلية 
-١٩٦٩ الدكتوراه،  ِإلعداد  السوربون  جامعة  إىل  بعدها  انتقل  ١٩٥٦-١٩٦٠؛  اآلداب، 

١٩٧٠؛ وحصل عىل إجازة يف التاريخ.

حياته يف سطور: معّلم باملدارس االبتدائّية، ١٩٥٣-١٩٥٦؛ أستاذ باملعاهد الثانوّية لتدريس 
لالّتحاد  بغداد  فرع  عام  كاتب   .١٩٦٦ اجلديد،  القمل  رابطة  رئيس   .١٩٦٠ من  التاريخ 
عام  كاتب   .١٩٦٥ حتى  األساتذة  شعبة  عام  كاتب   .١٩٥٦-١٩٦٠ تونس،  لطلبة  العام 
مساعد للجامعة الوطنّية للتعليم والتابعة لالّتحاد العام التونيس للشغل. عضو اهليئة اإلدارّية 
الّتحاد الكّتاب التونسّيني. عضو اهليئة اإلدارّية املؤّسسة للرابطة التونسّية للدفاع عن حقوق 
اِإلنسان. زار كًال من سورية ومرص ولبنان وليبيا واجلزائر. كام زار فرنسا وأملانيا الدميقراطّية 

وإيطاليا ويوغوسالفيا وهولندا واالّتحاد السوفيايت. متزّوج وله أربعة أوالد.

السرية:
ولدُت مبدينة نفطة الواقعة باجلنوب الغريب التونيس منطقة اجلديد. وعندما بلغُت اخلامسة 
من عمري أدخلني والدي كّتاب احلّي لتعّلم القراءة وحفظ القرآن، كام دخلت سنة ١٩٣٦ 

املدرسة الفرنسّية العربّية وبقيت هبا حتى سنة الشهادة االبتدائّية ١٩٤٢.
ويف سنة ١٩٤٦ التحقت بتونس العاصمة وانخرطت باجلامعة الزيتونّية التي ختّرجت 
منها سنة ١٩٥٢ بشهادة التحصيل العلمي البكالوريا ويف أكتوبر ١٩٥٣ بارشت التعليم يف 
املدارس الفرنسّية العربّية االبتدائّية. فقضيت سنة ١٩٥٣-١٩٥٤ يف املدرسة االبتدائّية بقرية 
مجنة الواقعة يف اجلنوب الرشقي منطقة - نفزاوه. ومن سنة ١٩٥٤ حتى شهر جوان ١٩٥٦ 
مبنجم املغيلة ارتبطت بالعّمال وتعّرفت عىل أوضاعهم وربطتني هبم أواخر صداقة وحمّبة 
نفطة  واحة  يف  جبينها  بعرق  تعيش  كادحة  فّالحية  عائلة  من  انحدر  ا  شخصيًّ تلقائّية فأنا 
باجلنوب، كام ازداد تلّهفي وعطيش للمطالعة والتعّرف عىل املذاهب االجتامعّية والفلسفّية 
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وما ينرش باملجّالت األدبّية والصحف من إنتاج أديب جديد وخاصة الشعري منه والذي 
يعالج األوضاع االجتامعّية التي تعيشها الطبقات الكادحة من فّالحني وعّمال.

ورغم أّن حماواليت الشعرّية األوىل ترجع إىل سنة ١٩٤٨ عىل شكل قصائد رومانسّية 
عاطفّية حاملة مل يكتب هلا البقاء أو بالتايل مل أرض عنها نتيجة وعي اجتامعي حاد ربطني 
بالطبقات املسحوقة التي تعاين الفقر والظمل واالستغالل. حيث كتبت سنة ١٩٥٤ ثالث 
قصائد تعالج أوضاع العّمال مبنجم املغيلة هي العامل الطريد والعامل اجلريح وموت 

.العامل
ويف أكتوبر ١٩٥٦ أي أوائل االستقالل عّينتني وزارة الرتبية القومّية التونسّية ضمن بعثة 
للدراسة بجامعة بغداد فسّجلت يف قسم التاريخ كّلية اآلداب وختّرجت من قسم التاريخ 

درجة بكالوريوس - اإلجازة، جوان ١٩٦٥.
رجعت إىل تونس وبارشت التدريس منذ أكتوبر ١٩٦٥ باملعاهد الثانوّية وكان لدراستي 
اليمن  عرفتها  التي  القدمية  العربّية  باحلضارة  فتأّثرت  الفكري  منحناي  عىل  تأثري  التارخيّية 
وبالد الرافدين وبالد الشام قبل ظهور اِإلسالم كام تأّثرت باحلضارة العربّية التي ازدهرت 
عىل حوض البحر املتوّسط الرشقي والغريب بعد ظهور اِإلسالم. فأصبح إنتاجي وخاصة 
الشعري ذا طابع اجتامعي وقومي حيث بدأت أنرش الشعر والدراسات االجتامعّية والثقافّية 
بعض  يل  نرشت  كام  الشعب.  الشباب،  الصباح،  مثل:  التونسّية  واملجّالت  الصحف  يف 
واآلداب  اجلزائرّية  املجاهد  مثل:  واألحاديث  القصائد  بعض  العربّية  واملجّالت  الصحف 
البريوتّية واجلمهورّية العراقّية والثورة السورّية وغريها. وقد شاركت منذ ١٩٦٠ يف عديد 

من األنشطة األدبّية والرتبوّية والنقابّية والسياسّية.
فقد كنت منذ دراستي الثانوّية أميل إىل العمل االجتامعي. فاشرتكت منذ ١٩٤٩ حتى 
١٩٥٢ يف مجعّية صوت الطالب الزيتوين التي لعبت دوًرا فّعاًال يف تطوير التعليم الزيتوين 

وتعصريه.
وخالل دراستي ببغداد كنت الكاتب العام لفرع االّتحاد العام لطلبة تونس بالعراق. 
وبعد عوديت أرشفت عىل شعبة األساتذة التابعة للحزب الدستوري إذ كنت كاتبها العام. 
كام ناضلت يف االّتحاد العام التونيس للشغل وكنت كاتًبا عاًما مساعًدا لنقابة أساتذة التعليم 
الثانوي وكاتًبا عاًما مساعًدا للجامعة القومّية للتعليم. وأرشفت عىل القسم الثقايف مبجّلة 

الشعب لسان االّتحاد العام التونيس للشغل منذ ١٩٦٥ حتى ١٩٦٩.
كام توّليت رئاسة رابطة القمل اجلديد وهي مجعّية أدبّية كانت األدباء الشّبان. كام أرشفت 

عىل رئاسة اللجنة الثقافّية املحّلية بأريانة.
يف سبتمرب ١٩٦٩ التحقت بجامعة السوربون بباريس وسّجلت دراسة ِإلعداد دكتوراه 
احللقة الثالثة بعنوان احلالة االقتصادّية واالجتامعّية للخامسة باجلديد حتت إرشاف األستاذ 
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مؤّلفاته:
للنرش،  التونسّية  الدار  تونس،  أّمي،  قرط   -١

١٩٦٩؛ ط ٤، ترب الزمن، ٢٠٠١.
التونسّية  الرشكة  تونس،  والطريق،  الليل   -٢

للتوزيع، ١٩٧٢.
التونسّية  الدار  تونس،  أبيب،  تل  يف  زلزال   -٣

للنرش، ١٩٧٤.
عبد  ابن  دار  تونس،  ّمخاس،  مذّكرات  من   -٤

اهللا، ١٩٧٧.

الصوت اخلالد، بغداد، دار الرشيد، ١٩٨١.  -٥
الوحام، تونس، الرياهل األربع، ١٩٨٥.  -٦

للكتاب،  العربّية  الدار  تونس،  األقنعة،   -٧
.١٩٨٨

عن املؤّلف:
مقابلة: 

عكاظ، ١٩٨٦/١١/٤.   -١

جاك بارك، ونجحت يف السنة األوىل اِإلجبارّية. لكن ظروًفا قاهرة منعتني من إنجاز 
هذا العمل.

وعند رجوعي من باريس ١٩٧٥ عدت ملبارشة عميل كأستاذ للتاريخ باملعاهد الثانوّية.
كتبت عن شعري العديد من الدراسات بالصحف واملجّالت وخاصة التونسّية وممن 
اهللا  عبد  الليبي  القّصاص  الغزي*،  اهلادي  الدكتور  الشايب،  عيل  الدكتور  عّني:  كتبوا 

القويري، األستاذ حمّمد مواعده، الشاعر محيده القويل وغريهم.
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وقة عبد الحميد عيل بن َهدُّ
النوع األديب: كاتب روائي وقصص قصرية ومرسح.

والدته: ١٩٢٥ يف املنصورة، اجلزائر.
وفاته: ١٩٩٦.

ثقافته: تلّقى علومه يف مدرسة املنصورة االبتدائّية؛ فالكّتانية املتوّسطة، قسنطينة؛ فالزيتونة 
(اجلامع) الثانوّية، تونس.

حياته يف سطور: أستاذ األدب العريب باملعهد الكتاين، ١٩٥٤-١٩٥٥؛ خمرج إذاعي، القسم 
العريب بإذاعة باريس، ١٩٥٧-١٩٥٨؛ خمرج ومنتج باِإلذاعة التونسّية وخمرج لصوت اجلزائر 
بتونس، ١٩٥٨-١٩٦٢؛ ّمث مدير باِإلذاعتني اجلزائرّية والرببرّية، ١٩٦٦-١٩٧٠؛ رئيس جلنة 
والتلفزيون  باِإلذاعة  مدير  ١٩٧٠-١٩٧٨؛  والسينام،  والتلفزيون  باِإلذاعة  اِإلخراج  دراسة 
والعراق  واألردن  وسورية  ومرص  وليبيا  واملغرب  تونس  من  كًال  إىل  سافر  اجلزائرّية. 
والكويت. يف أوروبا زار كّل من فرنسا وإيطاليا وأملانيا وبلجيكا واالّتحاد السوفيايت كام 

زار أيًضا كوريا الشاملّية. متزّوج وله ثالث أوالد.

السرية:
أب  من   ،١٩٢٥/١/٩ يف  اجلزائر،  سطيف،  والية  املنصورة -  - بلدّية  احلمراء  بقرية  ولدُت 
ا  عريب وأّم قبائلّية (بربرّية). وهكذا من املهد عشت إزدواجّية اللغة ومل يؤّثر ذلك تأثًريا سلبيًّ

يف شخصّيتي وال يف ثقافتي وال يف حيايت بصفة عامة...
التعليم: املرحلة األوىل: زاولت دراستي االبتدائّية الفرنسّية يف مدرسة املنصورة حتى 
الشهادة االبتدائّية. وقرية املنصورة تبعد عن قرية احلمراء ١٠ كمل. وكنت أثناء تعّلمي أقيم 
لدى أخوايل أّما العربّية فتعّلمتها باملدرسة القرآنّية بنفس القرية لدى أحد أخوايل الذي كان 

معّلًما هبا.
أهّم ذكرى بقيت من هذه األيام تكاد تكون أقصوصة: كان يل خال أعمى أقوده إىل 
السوق الذي يبعد عن السكنى بنحو ٢ كمل. كان الطريق جبلًيا تكثر معاثره. وكان خايل 
يأمرين ناصًحا: امش كام أميش أنا رجًال برجل. وكنت أحاول ترضيته بكّل قواي، أرفع 
رجيل كام يرفع رجله وأضعها كام يضعها... واستمر احلال عىل ذلك زمًنا... وملا عدت إىل 

أهيل باحلمراء الحظ يل عمي أين أميش كاألعمى!...
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وذات يوم الحظ أحد السّكان للوالد عاتًبا: كيف تعّلم ابنك الفرنسّية يا الشيخ وأنتم 
.!أهل دين وعمل

وكانت الفرنسّية لدى بعض سّكان الريف حينئٍذ مبثابة التجنيس. فقّرر أيب إبعادي 
عن الفرنسّية والواقع أّن الظروف املادّية مل تكن تسمح بالذهاب إىل مدى بعيد يف تعّلم 

الفرنسّية..
كان حّظ قريتنا من احلياة البؤس بكّل أبعاده، ويف أعامق ذلك البؤس كان السكان 
سعداء بتضامنهم وبعدهم عن حضارة املستعمر... وحّظي أنا كان أسعد ألّن أيب كان 

مثّقًفا ثقافة عربّية إسالمّية واسعة...
وهكذا فثقافتي العربّية يف جمملها تكّونت يل ّمما درسته مع أيب يف خمتلف الفنون طوال 

سنني عديدة...
فدرست  سنة)  أّي  يف  بالضبط  أدري  (لست  قسنطينة  إىل  انتقلت  ّمث  الثانية:  املرحلة 
األزهر  من  املتخّرج  منهم  أساتذته  كان  بتونس.  للزيتونة  فرًعا  كان  الذي  الكتاين  باملعهد 

ومنهم الزيتوين ومنهم من ختّرج من املدرسة العربّية اِإلسالمّية العليا باجلزائر...
أثناء  أهيل  إىل  عدت  ّمث  سنوات،  ست  أو  مخس  عّدة،  سنوات  املعهد  هبذا  قضيت 
أحداث ٨ مايو ١٩٤٥. ويف أواخر هذه السنة ذهبت إىل مرسيليا. وهناك قّرر قريبي الذي 
ذهبت إليه أن أدخل مدرسة مهنّية صناعّية، حيث أّن ثقافتي الفرنسّية منها والعربّية تسمح 
يل بإتباع الدروس التقنّية. فتخّصصت يف صناعة حتويل املواد البالستيكّية، مبرسيليا أّوًال 

ّمث بغرونوبل.
كانت هذه الفرتة حاسمة يف حيايت. فقد حتّولت من مثّقف ساذج إىل شخص آخر... 
وأدركت ملاذا استطاعت أوروبا أن تستعمر العامل، ومنه عاملنا العريب: لقد انتقل علمها من 
الذهن إىل املصنع فبنت عاًملا جديًدا وحضارة جديدة. يف حني بقي علمنا نحن العرب 
يدور يف خيالنا باحًثا عن ماض مفقود، وملا انتبهنا وجدنا أنفسنا غرباء يف خضم حضارة 

انقطعت بيننا وبينها أسباب التواصل.
املرحلة الثالثة: يف بداية صيف ١٩٤٩ عدت إىل اجلزائر. فألّح عّيل والدي أن ال أعود إىل 
فرنسا، وأن استأنف دراستي العربّية. فاّتصلت بالكتانية، وعن طريقها ذهبت إىل تونس، 
فنجحت يف امتحانات األهلّية بالزيتونة، وأودعت السنة السادسة فنجحت فيها أيًضا، 

نظًرا ملزاولتي معظم املواد املقّررة يف الربنامج يف املرحلة السابقة.
وبعد أن حتصلت عىل شهادة التحصيل انخرطت يف شعبة اآلداب بالتعليم العايل. 

وكان هذا التعليم يتفّرع إىل فرعني: شعبة العلوم الرشعّية وشعبة اآلداب.
لظروف  ّمث  هبا.  للتعليم  األقىص  احلّد  وهو  سنوات،  ثالث  الشعبة  هذه  يف  درست 

...العاملّية استثنائّية مل أمتّكن من املشاركة يف امتحانات شهادة
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وخالل هذه الفرتة التي قضيتها بتونس كنت أيًضا طالًبا مبدرسة التمثيل العريب، طيلة 
أربع سنوات. وهي املّدة املقّررة للدراسة هبا.

ولعّله من املفيد أن أشري إىل أين كنت أثناء إقامتي بتونس ممثًال حلزب حركة االنتصار 
الطلبة  جلمعّية  عاًما  أميًنا  كنت  كام  جزائري.  وطني  حزب  وهو   الدميوقراطّية للحريات 

اجلزائرّية ّمث رئيًسا هلا.
لألدب  أستاًذا  اشتغلت  اجلزائر،  إىل  عوديت  بعد   ١٩٥٤-١٩٥٥ الدراسّية  السنة  يف 
يل  االستعامر  ومالحقة  اجلزائرّية  الثورة  اندالع  لكن  بقسنطينة.  الكتاين  باملعهد  العريب 
حال بيني وبني البقاء يف اجلزائر. فذهبت إىل فرنسا حتت اسم مستعار. وكان ذلك يف 
١٩٥٥. فاشتغلت فرتة يف مصنع لتحويل املواد البالستيكّية باِإلضافة إىل متابعة  نوفمرب 
صّحية،  ألسباب  البالستيك  يف  العمل  عن  انقطعت  ّمث   .الفرنسّية الرابطة  دروس 
باِإلذاعة  العريب  للقسم  ثقافّية  برامج  بكتابة  قويت  أضمن  أن  استطعت  أيًضا  وألّني 
الفرنسّية. وكان أول عمل كتايب تقاضيت عنه أجًرا هو ترمجة قصص قصرية للكاتب 
اجلزائري الفقيد مالك حداد، أذيعت من القسم املذكور! وتعّريف عىل الوسط اِإلذاعي 
مكنني من دراسة فن اِإلخراج اِإلذاعي هناك. وهكذا ملا انتقلت إىل تونس يف جوبلية 
١٩٥٨ بأمر من جبهة التحرير الوطني عملت منتًجا خمرًجا باِإلذاعة التونسّية وخمرًجا 
الثورة  مبصالح  وصحافّية  ثقافّية  أعامل  يف  مشاركتي  جانب  إىل  هبا،  اجلزائر  لصوت 

اجلزائرّية يف تونس.
بعد االستقالل مبارشة عدت إىل اجلزائر والتحقت باِإلذاعة كرئيس لقسم االخراج 
(سبتمرب ١٩٦٢ وآب ١٩٦٣)، ّمث منسًقا عاًما للمصالح الفنية (آوت ١٩٦٣ - أكتوبر ١٩٦٦). 

ّمث مدير الِإلذاعتني العربّية والقبائلّية، (أكتوبر ١٩٧٠ - مايو ١٩٧٨).
بكّلية  سنتني  فدرست  احلقوق،  دراسة  يف  عميل  من  اِإلدارّية  اجلوانب  رّغبتني  وقد 
وهبوايتي  دراسة  وبال  بعميل  أقوم  أن  أستطع  مل  ألين  انقطعت  ّمث  اجلزائر.  بجامعة  احلقوق 
اخلفي  الدافع  ولرمبا  العمل...  هذا  من  أريد  كنت  ما  عىل  حصلت  أيًضا  وألين  األدبّية، 

النقطاعي عن دراسة احلقوق هو أن مل أكن أنوي البقاء يف إدارة الكلية...
تعّلمي إذن كان كحيايت ذا اجتاهات متعّددة، لكّنها انصبت يف النهاية كّلها يف امليدان 
األديب. ولعّل ذلك يعود إىل طفولتي وشبايب، حيث كنا مع الوالد باستمرار أنا وأعاممي 
الوالد  حيييها  التي  املجالس  هذه  نشهد  كنا  باألحرى  أو  أدبّية،  جمالس  نحيي  وأوالدهم 

رمحهاهللا.
مهنة الكتابة: بدأت الكتابة يف اجلرائد التونسّية، النهضة، الزهرة، الصباح، ّمث جريدة 

صوت اجلزائر وجمّلة شامل إفريقيا وغريها... كانت كتابة سياسّية أكثر منها أدبّية...
وأّول قطعة أدبّية كتبتها ونرشت هي حامل األزهار ١٩٥٢.
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

ظالل جزائرّية، بريوت، دار احلياة، ١٩٦٠.  -١
األشّعة السبعة، تونس، الرشكة القومّية للنرش   -٢

والتوزيع، ١٩٦٢.
الرشكة  اجلزائر،  أخرى،  وقصص  الكاتب   -٣

الوطنّية للنرش والتوزيع، ١٩٧٤.

ب) روايات:
ريح اجلنوب، اجلزائر، الرشكة الوطنّية للنرش   -١

والتوزيع، ١٩٧١. رواية.
French translation: Le vent du sud, by 
Marcel Bois, Alger, 1976. 

هناية األمس، اجلزائر، الرشكة الوطنّية للنرش   -٢
والتوزيع، ١٩٧٥.

للنرش  الوطنّية  الرشكة  اجلزائر،  الصبح،  بان   -٣
والتوزيع، ١٩٨٠.

اجلازية والدراويش، اجلزائر، املؤّسسة الوطنّية   -٤
للكتاب، ١٩٨٣.

غًدا يوم جديد، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٣.  -٥

ج) شعر:
الوطنّية  الرشكة  اجلزائر،  الشاغرة،  األرواح   -١
الشعر  من  جمموعة   .١٩٦٧ والتوزيع،  للنرش 
احلّر؛ ط ٢، ١٩٧٨ حيث أضاف أربع قصائد 

جديدة إىل ط ١.

عن املؤلف:
 Makarius, Raoul et Laura: Anthologie  -١
 de la littérature arabe contemporaine,
 v.1 Le roman et la nouvelle, Paris, Ed.
 du Seuil, 1964, p. 356ff.

حياته يف سطور وترمجة القّصة القصرية: اِإلنسان.  
 Igonetti, Guiseppina: « Abd al-Hadduqa  -٢
 una voce nuova Dall’Algeria », Studi
Maghrabini, vol. IX, 1977, pp. 195-
209.

(دراسة وترمجة للقّصة القصرية اِإلنسان باللغة   
اإليطالية).

أّما القصص القصرية فقد بدأت بالرتمجة من الفرنسّية كام ذكرت آنًفا، ّمث كتبت قّصة 
بعنوان مفرتق الطرق لكّني مل أنرشها.

يل املدرسة  التي كانت  عن الذاتّية هي  ابتعاد  من  تقتضيه  وما  ولعّل الكتابة اِإلذاعّية 
العملية التي تكونت فيها. فقد كتبت أكثر من مائتي متثيلّية إذاعّية، كّلها أذيعت من إذاعات 
تونس واجلزائر وصوت العرب، ولندن وباريس. عىل أن ما أذيع يل من هذه املحطات 
الثالث األخرية يشكل أقل من ١٠٪ مما كتبت... ويف سنة ١٩٥٨ بطلب من وزارة األخبار 
فيه  استعنت   ،واليوم األمس  اجلزائريني  بعنوان:  كتيًبا  كتبت  املؤقتة  اجلزائرّية  للحكومة 
بالوثائق التي قدمتها إّيل الوزارة ومبا قمت أنا به من بحث، حماولة ِإلعطاء القاعدة املتبعة 

إّذاك يف الكتابات التي هتدف إىل الدعاية... ولذا ال أذكر من بني مؤلفايت.
ومكتبة  ووثائقي  الدقيقة،  وتوارخيها  األحداث  تذّكر  يف  ختونني  ما  كثًريا  ذاكريت  إّن 
العائلة حرقت أثناء الثورة التحريرّية، لذا أعتذر سلًفا عّما ميكن أن يكون يف هذه املعلومات 
من اضطراب، أو عدم دّقة عىل أّن ذلك يف هناية األمر ينسجم مع حيايت كّل االنسجام، 

إذ مل تكن إّال مضطربة، ومليئة باملفارقات!



٢٣٣ 

ا َسْلَوى سليم الَبنَّ
النوع األديب: كاتبة قصص، روائّية.

والدهتا: ١٩٤٨ يف يافا، فسلطني.
ثقافتها: درست لدى وكالة الغوث لالجئني الفلسطينّيني، نابلس، ١٩٥٣-١٩٥٨؛ وراهبات 
مار يوسف، نابلس، ١٩٥٨-١٩٦٣ للمرحلتني املتوّسطة والثانوّية؛ وجامعة بريوت العربّية، 

.١٩٧٠-١٩٧٣

حياهتا يف سطور: صحفّية يف جريدة الدفاع يف عّمان - األردن حتى ١٩٧١؛ ّمث يف جريدة 
 ١٩٧٤ حتى  عّمان  يف  عملت  الرشيف.  كامل  هو  املسؤول  ومديرها  األردنّية  الدستور 
والصحفّيني  الكّتاب  اّتحاد  عضو   .١٩٨٠ حتى  نارشة  بريوت  يف  وكانت  الصحافة  يف 
الفلسطينّيني وعضو اّتحاد األدباء العرب وعضو احلركة الوطنّية الفلسطينّية فتح. باِإلضافة 

إىل إقامتها يف األردن ملّدة ست سنوات، سافرت إىل القاهرة ودمشق واجلزائر وباريس.

السرية:
حياة الفلسطيني ليست قّصة تروى بأسطر وكلامت حمّددة، إّنها ملحمة ممّيزة. وحيايت ال 
ختتلف كثًريا عن حياة أبناء شعبي رصاع من أجل البقاء، وحتّد للحفاظ عىل هوّية حضارة 

وتاريخ ووطن اسمه فلسطني.
عقارات  ميلك  كان  البّنا  خليل  احلاج  وجّدي  يافا/فلسطني  يف  ثرّية  ألرسة  ولدُت 
وبيارات برتقال، لكّني مل أشهد هذا الثراء ومل أعرف منه غري ما كان حيّدثني عنه أيب يف ذلك 

البيت الصغري الذي انتهينا إليه يف نابلس بعد اهلجرة واحتالل فلسطني ١٩٤٨.
مل ينجح والداي يف التعايش مع الواقع اجلديد، زرعا يف قلبي حّب فلسطني ومسؤولّية 
إخوة صغار ورحال شابني. مات أيب يف الرابعة واألربعني من عمره يف مدينة نابلس، الضّفة 

الغربّية ١٩٦٦. وماتت أّمي يف األربعني من عمرها يف عّمان ١٩٦٨.
رسقت مّني مسؤولّية إخوة مثانية أحالم الطفولة، فعملت وأنا يف الرابعة عرشة مدّرسة 
يوسف/نابلس)  مار  (راهبت  فيها  أتعّلم  كنت  التي  املدرسة  نفس  يف  األطفال  حلضانة 
ألساهم يف مرصوف البيت. عشقت القمل منذ عرفت أصابعي كيف تستعمله، كتبت كثًريا 
وأنا طالبة، وأمجل ما كتبته جسد أحالم طفلة مل جترؤ عىل البوح بأحالمها بصوت مرتفع. 
ويف مرحلة اِإلعدادّية والثانوّية كنت قد قرأت معظم الكتب األدبّية والفكرّية وبدأت أكتب 



ا َسْلَوى سليم الَبنَّ  ٢٣٤

 

مؤّلفاهتا:
الطليعة،  دار  بريوت،  النهر،  خلف  عروس   -١

١٩٧٠. قّصة.
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  اآلخر،  الوجه   -٢

للدراسات والنرش، ١٩٧٤. قصص.
الكّتاب  اّتحاد  بريوت،  املسافات،  من  اآليت   -٣

والصحفّيني الفلسطينّيني، ١٩٧٧. رواية حول 

احلرب يف لبنان.

مطر يف صباح داىفء، بريوت، دار احلقائق،   -٤

١٩٧٩. رواية.

برس  منار  تونس،  الليل،  عروس  العامورة   -٥

للصحافة، ١٩٨٦. رواية.

املقاالت الوجدانّية والقّصة القصرية. أشعار وروايات وقصص كتبتها عىل مقاعد الدراسة 
الكتب  ألشرتي  مرصويف  من  قليلة  قروش  لتوفري  يدفعني  كان  الفقر  أساتذيت.  أدهشت 
القدمية الصفراء من عىل األرصفة يف أزّقة نابلس أو أستعريها ألرّدها فيام بعد. أذكر أّول قّصة 
كتبتها مقابل مبلغ من املال ونرشت يف جمّلة اسمها قافلة الزيت تصدر يف الدمام، السعودّية 

وكان عمري يومها ثالثة عرش عاًما.
قضّيتها  تعي  وبدأت  وتظاهراهتا  الغربّية  الضّفة  انتفاضة  يف  وشاركت  الطفلة  وكربت 
وانعكس ذلك يف كتابايت للصحف التي كانت تصدر يف تلك املرحلة وذلك ما قبل سقوط 
الضّفة الغربّية واحتالهلا حيث كان والدي قد توّفي وارحتلنا إىل عّمان، األردن. وبدأت 
عميل يف جريدة الدفاع! أدركت منذ البداية أّن األدب ال يطعم خبًزا ومسؤولّيتي تتعّدى 
ذايت فعملت يف أكثر من صحيفة إضافة إىل عميل األسايس. كام قمت بعمل إضايف بتدريس 
ساعات حمّددة للرياضة البدنّية يف مدرسة حكومّية اسمها الزهراء يف عّمان. واصلت دراستي 
إىل جانب العمل وحصلت عىل ليسانس أدب عريب من جامعة بريوت العربّية. مل تعرف 
سنوات عمري حمّطة اسرتاحة واحدة. لكّني عرفت لوًنا من العطاء مميًزا حني خطبت ملناضل 
فلسطيني اسمه إبراهيم استانبويل استشهد قبل زواجنا بأّيام فكتبت أّول عمل أديب يل يف 
كتاب وهو عروس خلف النهر. وبدأت مرحلة جديدة يف حيايت األدبّية رّبام هي اللون الذي 

عرفت به فيام بعد عرب ما نرشته من قصص وروايات.
بفشيل  أعرتف  أن  خيجل  ما  وليس  والتحّدي،  النضال  واقع  ابتلعها  اخلاّصة  حيايت 
باحلزن  املسكونة  املرأة  لكن  قدمي.  وحزن  كبرية  طموحات  تطاردها  امرأة  فأنا  الزواج  يف 
واألحالم املرسوقة تقتنص حلظات من السعادة حني تشعر أّنها ال تزال قادرة عىل العطاء.
القمل  يف  ووجدت  القضّية  عشقت  والتّرشد،  الفقر  صارعت  أنا  فلسطينّية  باختصار 
صوًتا صادًقا تعايشت معه منذ الطفولة وال زالت شعبي يف املخّيامت ومحلة البنادق من أهيل 

وفلسطني التي يف عيوهنم هي نبع عطائي منهم أكتب وإليهم.
احلياة السهلة مل أعرفها وال أّظنني سأعرفها يوًما.



٢٣٥ 

[بنت الشاطىء] عائشة عبد الرحمن
النوع األديب: ناقدة، كاتبة، قصصّية.

والدهتا: ١٩١٣ يف دمياط، مرص.
وفاهتا: ١٩٩٨. 

عىل  وحصلت  املعّلامت  معهد  دخلت  ّمث  الثانوّية،  أهنت  حتى  البيت  يف  درست  ثقافتها: 
القاهرة،  جامعة  من  وآداهبا،  العربّية  اللغة  يف  الليسانس  نالت  ١٩٢٩؛  الكفاءة،  شهادة 
١٩٣٩؛ واملاجستري، من كّلية اآلداب وجامعة القاهرة، ١٩٤١؛ والدكتوراه يف النصوص، 

من كّلية اآلداب، جامعة القاهرة، ١٩٥٠.

القاهرة،  جامعة  يف  اآلداب،  كّلية  يف  مساعدة  ومدّرسة  معيدة  سطور:  يف  حياهتا 
أستاذة  ١٩٤٣-١٩٤٤؛  مرص،  يف  التعليم  وزارة  يف  العربّية  اللغة  مفّتشة  ١٩٣٩-١٩٤٢؛ 
مساعدة بجامعة عني شمس، ١٩٥١-١٩٦١؛ أستاذة كريس ورئيسة قسم اللغة العربّية 
أستاذة  ١٩٦٢-١٩٧٢؛  شمس،  عني  جامعة  اآلداب،  كّلية  يف  اِإلسالمّية  والدراسات 
١٩٦٨؛  منتدبة لالرشاف عىل بحوث املاجستري والدكتوراه يف جامعة األزهر من سنة 
أستاذة زائرة جلامعتي أّم درمان اِإلسالمّية، واخلرطوم، ١٩٦٧-١٩٧٠؛ أستاذة الدراسات 
١٩٧٠؛  سنة  من  فاس  يف  الرشيعة  كّلية  يف  التفسري  وأستاذة  القروّيني  جامعة  يف  العليا 
البنات  كّلية  يف  العليا  الدراسات  مستشارة  ١٩٧١؛  سنة  بريوت  جلامعة  زائرة  أستاذة 
اجلامعّية يف الرياض من سنة ١٩٧٥. نالت جائزة املجمع اللغوي لتحقيق النصوص، سنة 
١٩٥٠؛ وجائزة املجمع اللغوي للقّصة القصرية، سنة ١٩٥٣؛ واجلائزة األوىل للحكومة 
يف  التقديرْية  الدولة  وجائزة  ١٩٥٦؛  املرصي،  والريف  االجتامعّية  الدراسات  يف  املرصّية 
اآلداب، سنة ١٩٧٨؛ ووسام الكفاءة الفكرّية من حرضة صاحب اجلاللة امللك احلسن 
الثاين، عاهل املغرب، ١٩٧٩. أقامت يف لبنان ويف املغرب ويف السودان، وزارت العراق 
وغانا  السوفيايت  واالّتحاد  ميونخ  يف  مؤمترات  حرضت  وليبيا.  والكويت،  واجلزائر 
االجتامعّية  والعلوم  واآلداب  الفنون  لرعاية  األعىل  املجلس  عضو  وباكستان؛  وإيطاليا 

يف القاهرة من سنة ١٩٧٠؛ عضو جملس مركز حتقيق الرتاث يف دار الكتب املرصّية.



عائشة عبد الرمحن  ٢٣٦

السرية*:
أشهر  تسعة  أجنتهن  األّمهات  حتمل  حني  عدًدا،  سنني  كتفيها  عىل  محلتني  التي  أّمي 
فحسب [...] ومضت تشّق يل الدرب، متيش عىل الصخر والشوك، وتواجه عّني لطامت 

الرياح وهّزات املوج، حتى أوصلتني إىل شّط األمان [...]
ال ريب أّن نشأيت يف بيت عمل ودين، وّجهتني من بدء حيايت إىل الدرب الذي رست 
فيه وتلّقيت منه عىل املدى الطويل مؤّثرات أخرى، أّمهها لقائي بأستاذي اِإلمام أمني اخلويل، 
الذي عّلمني من ّرس الكلمة يف البيان القرآين املعجز، ما كنت يف غفلة عنه، وكشف يل عن 

ذخائر من تراث اِإلسالم كنت تلّقيتها تلّقينا وتقليًدا [...]
الذي أعرفه من تارخينا العريب واِإلسالمي، أّن املرأة كانت عىل مسار الزمن تشارك يف 

احلياة العاّمة وتؤّثر فيها وتتأّثر هبا.
وليس اجلديد أّنها اقتحمت ميادين عمل مل تكن تقتحمها من قبل، بل اجلديد أّن 
غالًبا،  ننسى  ونحن  به.  وأّمهاتنا  آلبائنا  عهد  ال  ما  امليادين،  هذه  من  استحدث  العرص 
أّن هذا الرشق العريب أّله أنثاه يف جاهلّيته الوثنّية، وتّوجها ملكة يف سبأ وتدمر ويف مرص 
والعلمّية  السياسّية  العاّمة  احلياة  يف  مشاركتها  عرف  اِإلسالم  تاريخ  أّن  وننسى  والعراق، 
واألدبّية، إىل جانب ما شهد تارخينا الطويل من أجيال النساء العامالت يف الريف والبدو 

إىل جانب الرجال [...]
أال تنسى يف بريق العمل اخلارجي أّن األمومة عملها األكرب ورسالتها العظمى، وأّن 
دورها اليوم، ويف كل زمان، هو أن ترفض للرجال الضعف والتخاذل، وتسهر عىل إرهاف 
محيتهم لريفضوا الضيم والعار، وتلهب يف ضامئرهم جذوة الغضب ليطّهروا محانا من دنس 

االحتالل وجرمية االغتصاب [...]
ا أو َمّثاًال. الفن  ال األديبة ميكن أن ختلق وال األديب. كام ال ميكن أن نخلق موسيقيًّ
موهبة، وقصارى ما نستطيعه لألديبات الناشئات، هو أن هنّيىء الظروف لتأّلق ما ظهر من 

مواهبهن، ويتيح هلن جمال العطاء بالتشجيع والتوجيه حتى تستقيم خطاهن.
أقرأ اليوم لصديقتي سلمى احلّفار الكزبري*، وغادة السّمان* وكوليت خوري* واميل 
نرصاهللا *، وأرتاح إىل الصديقتني الشاعرتني نازك املالئكة* وفدوى طوقان*، يف عطاء 

شاعرّيتهام األصيلة املرهفة [...]
ما يقال عن رسالة األديب يف اهلداية إىل احلق واخلري واجلامل، أقرب إىل أن يكون رسالة 

قادة الفكر الديني.
وما يقال عن رسالتهم يف سيادة احلرّية ورفع مستوى املجتمع وتطهريه من مساوئه 
وتوجيهه إىل حياة أرقى ميكن أن يكون من رسالة قادة الفكر السيايس وعلامء االقتصاد 

واالجتامع.



عائشة عبد الرمحن ٢٣٧

 

مؤّلفاهتا:
(مالحظة: نرشت مجيع املؤّلفات التالية يف دار 

املعارف يف مرص، إّال إذا ذكر نارش آخر).

أ) دراسات قرآنّية وإسالمّية:
(أّم  أجزاء،   ٥ النبوة،  بيت  سّيدات  تراجم   -١
السّيدة  زينب،  السّيدة  النبي،  نساء  النبي، 
سكينة) القاهرة، دار اهلالل، وبريوت، دار 

الكتاب العريب، ١٩٥٦-١٩٧٥.
التفسري البياين للقرآن الكرمي، جزءان، ١٩٦٢-  -٢

.١٩٦٩
اهلالل،  دار  القاهرة،  احلسني،  بنت  سكينة   -٣

.١٩٦٥
دار  القاهرة،  كربالء،  بطلة  زينب،  السّيدة   -٤

اهلالل، ١٩٦٦.
الكتاب  دار  بريوت،  النبي،  آل  موسوعة   -٥

العريب، ١٩٦٧.
أعداء البرش، القاهرة، املجلس األعىل للشؤون   -٦

اِإلسالمّية، ١٩٦٨-١٩٦٩.
مقال يف اِإلنسان، دراسة قرآنّية، (د.ن)، ١٩٦٩.  -٧

مع املصطفى، القاهرة، دار املعارف، ١٩٦٩؛   -٨
بريوت، دار الكتاب العريب، ١٩٧٢.

اِإلعجاز البياين للقرآن، ومسائل ابن األزرق،   -٩
(د.ن)، ١٩٧١. 

القرآن والتفسري العرصي، القاهرة، دار املعارف،   -١٠
١٩٧٠؛ بريوت دار العمل للماليني، ١٩٧١.

العمل  دار  بريوت،  اِإلنسان،  وقضايا  القرآن   -١١
للماليني، ١٩٧٢.

الشخصّية اِإلسالمّية، دراسة قرآنّية، بريوت،   -١٢
دار العمل للماليني، ١٩٧٣.

مقّدمة ابن الصالح وحماسن االصطالح، دار   -١٣
الكتب املرصّية، ١٩٧٥.

ب) دراسات أخرى:
احلياة اِإلنسانّية عند أيب العالء، ١٩٤٤.  -١

املعارف،  دار  العالء،  أليب  الغفران  رسالة   -٢
١٩٥٠. حتقيق.

العرب،  جزيرة  يف  رحلة  املعجزات،  أرض   -٣
الكتاب  دار  بريوت،  مزيدة،  ط ٢  ١٩٥١؛ 

العريب، ١٩٧٢.
.١٩٥٧ ،نوابغ الفكر العريب اخلنساء، سلسلة  -٤
قيم جديدة لألدب العريب القدمي واملعارص، ٢   -٥
جزء، القاهرة، دار املعرفة، ١٩٦١. ج ١ و٢؛ 
القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربّية، 

.١٩٦٦
نقدّية،  دراسة  املعري:  العالء  أليب  الغفران   -٦

 .١٩٦٢
معهد  القاهرة،  سيدة،  البن  املحكم  معجم   -٧

الدراسات العربّية العالية، ١٩٦٣.

الذي ينفرد به األديب، هو أن يأخذ مكانه يف املوقع الوجداين من حياة األّمة كاشًفا 
التخذيل  ذرائع  من  عليها  يتسّلط  ملا  وعيها  ومرهًفا  وهواجسها،  ومهومها  أوجاعها  عن 
تابع،  ال  قائد  الوضع  هبذا  واألدب  جديد.  فجر  إىل  مرساها  وهادًيا  والتطوير،  والتحذير 
تستوضح رؤيته الثاقبة أبعاد املستقبل ويرتاد لألّمة من جماهله وآفاقه ما يشغلها عن حتديدات 

احلارض ومعاناة رصاع البقاء [...]
أخشى ما أخشاه عىل األدب العريب أن يفقد هوّيته ويفرط يف مقّومات أصالته فينفقد 

من ّمث سبب وجوده.

*[قطع من حوار يف جملة اَخلنساء، بريوت، ١٩٧٥، عدد ٧١٢ (٤/٢٥)، ص ١٩-٢٣].
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معهد  القاهرة،  املعارصة،  العربّية  الشاعرة   -٨
الدراسات العربّية العالية، ١٩٦٣.

العيد  يف  العالء  أيب  حياة  يف  السالم  مدينة   -٩
الثقافة  وزارة  بغداد،  لبغداد،  األلفني 

واِإلرشاد، ١٩٦٤.
 ،العرب أعالم  سلسلة  املعّري،  العالء  أبو   -١٠

.١٩٦٥
معهد  القاهرة،  وحارض،  ماض  بني  تراثنا   -١١

البحوث والدراسات العربّية، ١٩٦٨.
البحوث  معهد  القاهرة،  واحلياة،  لغتنا   -١٢

والدراسات العربّية، ١٩٦٩.
الدراسات  معهد  القاهرة،  املنهج،  يف  مقّدمة   -١٣

العربّية، ١٩٧١.
الدراسات  معهد  القاهرة،  منهج،  يف  مقّدمة   -١٤

العربية، ١٩٧١.
قراءة جديدة يف رسالة الغفران، نص مرسحي   -١٥
دار  بريوت،  اهلجري،  اخلامس  القرن  من 

الكتاب العريب، ١٩٧٢.
جديد يف رسالة الغفران، بريوت، دار الكتاب   -١٦

العريب، ١٩٧٢
دار  بريوت،  حياته،  رحلة  يف  العالء  أيب  مع   -١٧

الكتاب العريب، ١٩٧٢.
رسالة الصاهل والشاحج أليب العالء، ١٩٧٥.   -١٨

حتقيق.
القاهرة،  الفكري،  الغزو  يف  اِإلرسائيلّيات   -١٩

معهد البحوث والدراسات العربّية، ١٩٧٥.
مركز  القاهرة،  البهائية،  وثائق  يف  قراءة   -٢٠

األهرام، ١٩٨٦.

صور من حياهتن يف جيل الطليعة من احلرمي   -٢١
العاّمة  املرصية  اهليئة  القاهرة،  اجلامعة،  اىل 

للكتاب، ١٩٩١.

ج) قصص وروايات:
الريف املرصي، القاهرة، مطبعة الوفد، ١٩٣٥.  -١
النهضة  مكتبة  القاهرة،  الفالح،  قضّية   -٢

املرصّية، ١٩٣٩.
ومكتبتها،  املعارف  مطبعة  العزبة،  سّيد   -٣

١٩٤٤. رواية.
رجعة فرعون، ١٩٤٨. رواية.  -٤

الكتاب  سلسلة  القاهرة،  الشاطىء،  ّرس   -٥
.(٦)، ١٩٥٢ الذهبي

العربّية،  املكتبة  القاهرة،  حياهتن،  من  صور   -٦
١٩٥٧. قصص.

الكتاب  سلسلة  القاهرة،  خاطئة،  امرأة   -٧
.١٩٥٨ ،الفّضي

عىل اجلرس، رحلة بني رحلة احلياة واملوت،   -٨
القاهرة، دار اهلالل، ١٩٦٨. سرية.

القاهرة،  األدبّية،  األعامل  الكاملة:  األعامل   -٩
اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٩١.

عن املؤلفة:
الغزايل، وفاء: بنت الشاطئ، رحلة يف أمواج   -١

احلياة، القاهرة، دار أخبار اليوم، ١٩٩٩.

النعية:
السفري، ١٩٩٨/١٢/٢، ص ١.  -١
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النوع األديب: كاتبة قصص، روائّية.

والدهتا: ١٩٤٠ يف فاس، املغرب.
أو  املتوّسطة  عىل  حتصل  ومل  ١٩٥٠؛  فاس،  يف  كريان  ابن  مدرسة  يف  تعّلمت  ثقافتها: 
يف  العايل  الدبلوم  نالت  ذلك.  دون  حالت  املعّلامت  مبدرسة  التحاقها  ظروف  ألّن  الثانوّية 

االجتامعّيات، ١٩٦٣.

جمّلة  مؤّسسة  البيضاء.  الدار  يف  وّالدة  ثانوّية  مديرة  وأستاذة؛  معّلمة  سطور:  يف  حياهتا 
اّتحاد  عضو   .(١٩٦٥) املغرب  يف  للمرأة  ثقافّية  جمّلة  أّول  وهي  حتريرها  ورئيسة  الرشوق 
كّتاب املغرب؛ عضو حزب االستقالل، اجلناح اليساري. زارت ُجّل البلدان العربّية وقسًما 

كبًريا من البلدان األوروبية. مطّلقة.

صفحتها عىل اإلنرتنت:
http://khnatabennouna.com/takrimat00.html

السرية:
وألّن  املرحلة،  وعرب  املنطقة  تاريخ  عرب  وداللة،  اسًما  رأيس،  مسقط  فاس،  مدينة  تعترب 
أرسيت من األرس املغربّية التي أّدت مثن نضاهلا ضّد االستعامر: احلكم باالعدام عىل اخلال، 
وشلل ابنه، وسقوط حلم رجّيل أخي البكر (١٨ سنة آنذاك) حتى أصبح خيرج منهام الدود، 

واعتقال كل أطفال األرسة الذكور.
يف هذا اجلو، وضعت لبن األحداث، سواء العامة أو اخلاصة: من جهة أرسة الوالدة 
أو الوالد، حيث أنجز العم قّصة مقاومة كان اجلميع يتحّدث عنها بإعجاب هلذا تشّكل 
الداخل بتأثري من اخلارج، سواء من الناحية الذهنّية أو االهتاممات أو الطموحات أو االنتامء 

وبشكل جذري لقضايا اِإلنسان ومصريه.
وذلك  لعمري)  أعوام  إضافة  املعّلامت (بعد  مبدرسة  التحقت  االبتدائّية،  املرحلة  وبعد 
لرفض األرسة أن ألتحق بالتعليم احلكومي (الفرنيس آنذاك) حيث كان بعض األساتذة 
يأتون يل مبدّرس خاص، ولبقّية الطالبات مبدّرس آخر، كام كان هناك من األساتذة من 

يلّقبني باملجنونة، وهناك من كان يرهنني ليشء خاص.
ولقد كانت قراءايت آنذاك أكرب مّني، حيث كنت أقرأ نيتشه، ودستوفسكي واملتنّبي 
والشايب واملعّري وغريهم من األعالم، وأكيد أّن هذه القراءة مل تكن منتظمة وال منّظمة، 
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يعوزها التوجيه والتخطيط، ولقد كتبت باكًرا يف الرابعة عرشة وبشكل غري منظم أيًضا: 
شعًرا، وتارًخيا وفلسفة وخواطر، كل ذلك بشكل ارجتايل، ولكنه يفور بلهب خاص، 

ينبىء عن قرب انفجار.
آنذاك كانت األرسة ضّد هذا املسلك، حيث كنت االبنة الوحيدة التي أتت بعد مخسة 
ذكور (توّفي اثنان منهم) وأمحل اسم جّديت املحرتمة، التي كانت ذات شخصّية قوّية، حتى 

أّنها كانت تستعمل املسّدس، وهذا نادر يف املرأة الفاسية.
وأتذّكر سؤاًال للدكتور جاسم حمّمد اخللف، عميد املعهد العراقي العايل الذي التحقت 
به بعد حصويل عىل البكالوريا بصفة حّرة: من أنِت؟ فأجبته: إّنني استفهام عمالق ممتد بني 
األرض والسامء، يريد اكتشاف كّل مغلق، وقهر كّل عجز، وامتالك كّل أداة، لتغيري العامل 
مضامني وأحداًثا. فأضاف: وهل وجدت من أرستك أي عون؟ فأجبت: لقد وجدتني 
فوق رف، وكل األرسة تقّدم قّداًسا لألنثى الوحيدة، فكرست الرف، ونزلت ألناضل 

حتى أكون من أنا مع العامل أو مع نفيس.
كنت  ولكّنني  املصاهرة،  أجل  من  لألرسة  تقّدم  االغراءات  من  كثري  كانت  آنذاك 
رشسة يف الرد، سواء مع األثرياء أو مع جّل املثّقفني الذين كنت أتصّور أّنهم سيجعلون مّني 
سكرترية ذكّية يف مكتباهتم، دون اعتبار لرصاعي اخلاص، لالنتامء إىل عامل الفكر والفن 

والكلمة.
ولقد حاولت القيام ببحث عّما أنتجته املرأة املغربّية منذ الفتح اِإلسالمي إىل اآلن، 
حيث  آنذاك،  القروّيني  خزانة  قّيم  الفايس  العابد  األستاذ  املرحوم  من  بتوجيه  ذلك  وكان 

بفضله زرت عّدة مكتبات عامة وخاصة يف جّل املدن املغربّية.
ويف هاته املرحلة، كنت أعاين من ضخامة األسئلة الوجودية الكربى: اجلرب االختيار، 
املوت واحلياة، الواقع واملطلق، بل أحياًنا كنت أعرتض الناس يف الشارع وأفاجئهم هباته 
رس  األول:  التهّجي  باء  ألف  عن  أبحث  كنت  لقد  تقريًبا  جنون  حالة  يف  وأنا  األسئلة، 

األرسار.
أن املديرة  حتى  عّيل،  كبري  تأثري  ذات  كانت  النارص،  عبد  مجال  ثورة  أّن  إىل  وأشري 
الفرنسّية ملدرسة املعّلامت حرمتني من جائزة السفري الفرنيس بصفتي الطالبة األوىل، ألّنني 
كنت املدافعة عن طروحات مجال، ّمما جعل الوالد يدفع يل مصاريف الرحلة حتى ال أتأّثر.
ل يل  هذا الوالد العظيم، الذي قاومني يف األّول، عاد فاحتضن املبدعة ّيف، وهكذا َموَّ
مكتبة عامة يف بيته، كان يستفيد منها عدد من الطالبات والطلبة وغريهم. كام أّنني جعلت 
رشوق   ١٩٦٥ سنة  أصدرهتا  باملغرب،  نسائّية  ثقافّية  جمّلة  ألّول  إدارة  بعد،  من  بيته  من 
بل كنت أعتمد باخلصوص عىل متويله اخلاص هلا، نظًرا حلرماين من أّية مساعدة، ألّنني 
رفضت أّية مساومة عىل حرّية الرأي. وال زلت أتذّكره رمحهاهللا، يف مرحلة املكتبة أو املجّلة، 
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وهو يدخل بشيبه الوقور، حيث جيالسنا ويشارك يف احلديث أحياًنا، حتى ازداد اقتناعه 
حمافظ  كأب  الصامت  تأّلمه  رغم  تنميتها،  عىل  وساعد  باركها  التي  واختيارايت،  بخطي 

يرجو لوحيدته زواًجا ظليًال كام كان ُيعرض عليه.
وهكذا أخرجت جمموعة خيوط من اجلواهر، كان قد اشرتاها يل، ألبيعها لطبع أّول 
كتاب يل ليسقط الصمت الذي وضع عّيل والدي الروحي املرحوم عالل الفايس عهًدا بأن 
أكتب ما عانيت فيه ويف رشوق، لتعرف من تأيت من بعد، ما عانته هاته التي سطرت بدمها 
نقطة البدء. فأجبته: سأرضب جدار املستحيل برأيس حتى يتكّسر، أو أفتح كوة تتممها من 

تأيت بعدي، وذلك ألكون جديرة بأبوتك.
وجمموعة  رواية  فجمعت  مساعدته،  استغلت  حيث  واالختيار  النار  يل  طبع  لذلك، 
قصصّية، ولقد قّدمتها هدّية ملنّظمة التحرير الفلسطينّية حيث بيعت يف املزاد يف العامل لصالح 

القضّية.
ولو كان اهللا قد أمّد يف عمره، لتعّجب ّمما عانيته أيًضا يف الصورة والصوت والعاصفة 
والغد والغضب إّما ألّنني األنثى الكاتبة، أو الكاتبة الفاسية، أو اِإلنسانة العصية عن املساومة 
يف املبادىء والكرامة واالختيارات، أو ألّن تركيبة املجتمع املغريب آنذاك، كانت عصية عن 

قبول هذه احلالة النسائّية؟!.
وال بّد من اِإلشارة إىل أْن احلدث الذي فجر الداخل واخلارج، وحّدد انتامئي للكتابة 
الفاضلة من األّول وحتى آخر كتاب يل حتت الطبع وهو الكتابة خارج النص هو هزمية 
١٩٦٧ املشؤومة، حتى أّنني كدت أقبل عىل االنتحار، ّمث بعد تّرشد ملّدة حوايل ثالثة أشهر 
األنظمة  فيها  أدين  أّيام،  أربعة  يف  واالختيار  النار  رواية  وكتبت  بغتة  تفّجرت  أكثر،  أو 
واملؤّسسات التي هّيأت هلاته اهلزمية، التي كانت الشعوب غائبة فيها، كام هي اآلن غائبة 

عن أّي ختطيط أو اختيار.
وطبيعي أن املحتوى السيايس، ال يلغي اجلانب الفكري، الفلسفي باخلصوص، وكذا 
الفني يف النص األديب، قصة أو رواية، حيث كنت ضمن من تأثر بالفكر الوجودي، وغريه 
من الفلسفات اِإلسالمّية، غري أّن ذلك التأثر مل يغلق برصي وبصرييت عن معاينة املرحلة 

التارخيية عربًيا ودولًيا، بل أّن هناك عالقة جدلية بني الفكري والنضايل.
وهكذا فالرحلة مستمّرة، عرب احلرف وعرب احلركة، منذ البدء، من زمن الوعي بالذات 
حتى  وتفاصيله  الواقع  تالفيف  من  ينادي،  الواجب  حيث  واِإلنسان،  واألّمة  وبالوطن 
تضاريس احلمل، للمسامهة يف تأسيس اِإلنسان واملجتمع: قيًما وأبعاًدا، حضارة وهوّية، 
لذلك كان االعتكاف وكان التجاوز، يف احلرف وخارجه، يف الواقع ومعناه، يف اِإلنسان 
وكنهه، من أجل التاريخ املقبل هلذه األّمة وهذه اِإلنسانّية املمتّدة من النسخ حتى اجلرح... 

ومن الغياب حتى احلضور..
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مؤّلفاهتا:
ليسقط الصمت، الدار البيضاء، دار الكتاب،   -١

١٩٦٧. قصص.
الرسالة،  مطبعة  الرباط،  واالختيار،  النار   -٢

١٩٦٨. رواية.
الصورة والصوت، الدار البيضاء، دار النرش   -٣

املغربّية، ١٩٧٥. قصص.
 .١٩٧٩ الرسالة،  مطبعة  الرباط،  العاصفة،   -٤

قصص.
النرش  دار  البيضاء،  الدار  والغضب،  الغد   -٥

املغربّية، ١٩٨١. رواية.
الكتابة خارج النّص، طرابلس (ليبيا)، املنشئة   -٦

العامة للنرش والتوزيع، ١٩٨٤. قصص.
منشورات  البيضاء،  الدار  الناطق،  الصمت   -٧

عيون املقاالت، ١٩٨٧. قصص.

عن املؤّلفة:
 Mikhail, Mona: «Ambiguity and  -١
 Relevance in the Works of Khannathah
 Bannunah», Arabic Literature in North
 Africa [Mundus Arabicus], Cambridge,
 Mass.: Dar Mahjar, 1982, 53-64.

مقالة:
 ،ترحال يف العمر الزمني واالبدائي :بنونة خناثة  -١
 ،١٩٨٩ الثاين  ٣٧ - كانون  سنة  اآلداب  جمّلة 

ص ٧٢-٧٤. بيان املؤّلفة عن اِإلبداع األديب.

مقابلة:
املغربّية  الثقافة  من  عالمات  بول:  شاوول*،   -١
العربّية للدراسات  املؤّسسة  بريوت،  احلديثة، 

والنرش، ١٩٧٩، ص ٥٣-٥٦. 
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النوع األديب:  شاعر، ناقد.

والدته: ١٩٤٨ يف فاس، املغرب.
ثقافته: درس يف الكّتاب مّدة أربع سنوات، فاملدرسة العربّية البن كريان، فاس وّمث مدرسة 
العدوة االبتدائّية حتى سنة ١٩٦٢؛ وثانوّية ابن كريان من ١٩٦٢-١٩٦٨؛ وكلّية اآلداب 
يف فاس وختّرج منها سنة ١٩٧٢. حائز دبلوم الدراسات العليا من كلّية اآلداب يف الرباط، 

.١٩٧٤-١٩٧٨

حياته يف سطور: أستاذ يف مرحلة الثانوي ١٩٧٢-١٩٧٨. ّمث أستاذ جامعي منذ ١٩٧٨ حتى 
اآلن. عضو اّتحاد كّتاب املغرب ابتداًء من ١٩٧٦، سافر إىل اجلزائر وتونس وليبيا ومرص 
ولبنان وسوريا والعراق واليمن. ومن البلدان الغربّية زار اسبانيا وفرنسا وانجلرتا وأمريكا. 

متزّوج وله ابنتان.

السرية:
شاعر مغريب، ولد سنة ١٩٤٨ يف مدينة فاس. توّفيت أّمه قبل أن يتعّلم كيف ينادهيا. كفلته 
جّدته من أبيه، ويف اخلامسة من عمره التحق بالكّتاب الذي غادره وهو ابن التاسعة، بعد 
أن حفظ القرآن أكثر من مّرتني. ومن الكّتاب انتقل إىل مدرسة ابن كريان املعّربة، ليقيض 
هبا سنة، ّمث غّير األب اجتاهه إىل مدرسة العدوة احلكومّية ليتلّقى تعليًما مزدوًجا. ويف 
سنة ١٩٦٢ حصل عىل الشهادة االبتدائّية، وعمره أربع عرشة سنة. ولكّنه يف هذه املّرة 
ا للعربّية، بعد أن كان درس يف  أعلن عن اختيار تعليمه، فالتحق بثانوّية ابن كريان حبًّ
ابتدائّيتها. أعجب بالرسم واملوسيقى والرياضّيات، قبل أن يتعّرف عىل الشعر. ويف الثانوّية 
التقى بأصدقاء حيّبون الشعر، فاقرتب منهم، كام ساعده عىل ذلك لقاؤه بالقصاصة املغربّية، 
خناثة بنونة*، أستاذته يف االجتامعّيات، ّمث تعّرف سنة ١٩٦٥ عىل الشاعر املغريب حمّمد اخلامر 
(الكنوين)، القادم من القرص الكبري إىل مدينة فاس، للدراسة هبا يف كلّية اآلداب، فكان 
الرياضّيات.  لشعبة  توجيهه  يتسّلم  وهو  األدبّية،  للدراسة  متابعته  يف  حاسًما  احلدث  هذا 
وقد ارتبط هذا االختيار ببداية تعّرفه عىل الشعر، وقرار خوض مغامرته. غري أّن حادًثا ال 
يقّل أمهّية، هو الذي جعل من اختياره أفًقا حلياة أخرى، ذلك أّن احلارس العام للثانوّية 
صفعه ، وظلًما، يف الوقت الذي مل جيد ما يواجهه به جربوت هذا احلارس العام، فانطلق 
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رأًسا إىل غرفته، وهناك فوجىء مبا كتبه ألّول مّرة، وهو يف حالة شبه غيبوبة. هذه كّلها، 
وغريها بالتأكيد، هي ما جعلت من الشعر يف حياته معنى، فمل يفارق الشعر وأسئلته. يف 
سنة ١٩٦٨ حصل عىل الباكلوريا األدبّية، واستمّر يف الدراسة نفسها بكلّية اآلداب بفاس، 
وكان اهتاممه منصّب عىل الدراسات الشعرّية واللغوّية احلديثة، ويف سنة ١٩٧٢ ختّرج يف 
الكلّية نفسها، وقد تزّوج بزميلته يف الدراسة اجلامعّية أمامة املنوين، التي سرتافقه يف مراحله 

الالحقة القاسية التي اجتازها.
وألّن حالته املادّية مل تكن تسمح له مبتابعة دراسة حّرة، فقد ارتبط باملدرسة العليا 
بعد  الثانوي  يف  بالتدريس  االلتحاق  عىل  أرغمه  ّمما  ذاهتا،  اجلامعّية  الفرتة  يف  لألساتذة 
أّيام قليلة من حصوله عىل اِإلجازة يف األدب العريب. ويف ١٩٧٤ تابع دراسته األكادميّية 
بكلّية اآلداب يف الرباط، إىل جانب اشتغاله بالتدريس يف املحّمدية، فحصل عىل شهادة 
الدراسات  دبلوم  حتضري  استطاع  وبذلك  املغريب،  باألدب  اختصاص  املعّمقة  الدروس 
العليا (دكتوراه السلك الثالث) حول ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب، حتت إرشاف 
عبد الكبري اخلطيبي، ّمث االلتحاق باملدرسة العليا لألساتذة يف الدار البيضاء، بعد رفض 
طلب التحاقه بكلّية اآلداب بفاس، ومنها انتقل إىل كلّية اآلداب يف الرباط ليصبح أستاذ 
األدب العريب احلديث، ويستعّد يف الوقت نفسه ِإلمتام حلقة الدراسات اجلامعّية مشتغًال 

بالشعر العريب احلديث، وهو موضوع أطروحة دكتوراه الدولة.
ينحرص  فمل  اجتامعّية - أنطولوجّية،  وجتربة  كمعرفة  األوىل  أّيامه  منذ  الشعر  عرف 
بتفّرعاهتام،  خاص،  بشكل  والفلسفة،  التاريخ  وقرأ  وحده.  الشعر  عىل  الثقايف  تكوينه 
ويف  القدماء،  العرب  الشعراء  قراءة  عىل  انكبابه  جانب  إىل  كاختصاص،  ال  كهواية 
بدر  ّمث  الشايب،  القاسم  أيب  املحدثني،  العرب  والشعراء  املتنّبي،  الطّيب  أبو  مقّدمتهم 
الصبور*،  عبد  وصالح  البيايت*،  الوهاب  وعبد  حاوي*،  وخليل  السّياب*،  شاكر 
ولوركا،  وريلكه  ورامبو  بودلري  عىل  اّطالعه  فرتة  يف  ألدونيس*  اكتشافه  وجاء 
ليشمل  واالجتامعّية،  الشعرّية  املامرسة  بفعل  بعد،  فيام  اهتاممه  ليّتسع  العرب،  واملتصّوفة 
أسامء وجتارب شعرّية، تتامذج فيها املدارس واالّتجاهات ودواوين احلضارات القدمية، 
ومالرميه  ولوتريامون  وإزراباوند  وإليوت  ويتامن  ووالت  غنزبرغ  آلن  مع  لقاؤه  فكان 
وبول فالريي وأرطو وأراغون وبول ايلوار وأندريه بروتون ونوفاليس وهلدرلني وناظم 
مل  ذاك  ومنذ  [كذا]،  والياباين  الصيني  الشعر  وماياكوفسكي،  نريودا  وبابلو  حكمت 
بالعربّية  يقرأ  وهناك،  هنا  واحلديثة.  القدمية  الشعرّية  الدواوين  بني  اهلجرة  عن  يتوّقف 

بالفرنسّية. أو 
كانت قراءة الشعر لديه مرتبطة باملامرسة الشعرّية، فمنذ ١٩٦٥ رشع يف التعامل مع 
الكتابة الشعرّية، كعامل حيتاج االنفتاح عليه جلهد ونسكية، وهذا ما أعطى لتجربته سمة 
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البحث والتجريب، ظهرت عالماهتا األوىل يف القصائد املنشورة يف جمّلة مواقف اللبنانّية. 
كان  فقد  قطعّية،  صيغة  أو  هنائي،  قرار  عن  تصدر  إليه،  بالنسبة  تكن،  مل  الكتابة  وألّن 
منحاًزا للمغامرة بكّل األبعاد املحتملة ألّي مغامرة. وهذه السمة هي التي مل يرتح هلا بعض 
نّقاد الشعر يف املغرب، فيام كانت ذات أصداء أّولية، بل وذات أمهّية أحياًنا، يف املرشق. 
وكنموذج لذلك ما قام به من تركيب البيت الشعري، وفق طريقة مل تكن معهودة، التي 
انتقلت إىل العراق أّوًال عن طريق مواقف، ّمث عادت لتكتسح التجربة الشعرّية املغربّية، باسم 
شعراء عراقّيني، وقد كان َتمَّ رفضها من قبل يف املغرب. وهذا ما يشري إليه الناقد العراقي 
د. عبد الواحد لؤلؤة* يف كتاب مسائل ثقافية تبحث عن الطريق الواحد من منظور قومي، 
 املؤّثرات األجنبّية يف الشعر العريب املعارص الصادر يف بغداد، وكذلك يف دراسته حول
بعد  فيام  الشاعر  جّرب  وقد   .(٢٢ السنة   ،١٩٧٤ يونيو   ،٦ عدد  البريوتّية،  اآلداب  (جمّلة 
جتربة  وهي  واملغريب،  الشعري  املوروث  لقراءة  معيًدا  الشعرّية،  للقصيدة  اخلّطي  الرتكيب 
ا لتجربته اجلديدة  ا نظريًّ أخرى هلا امتدادها يف الشعر املغريب عىل اخلصوص، وقد وضع نصًّ

.بيان الكتابة يف الشعر صدر بعنوان
مل يكن منقطًعا للشعر وحده، ألّنه كان يرى إىل الفعل الشعري متكامًال ومتفاعًال 
مع شمول الفعل الثقايف، لذلك حتّمل املسؤولّية يف املكتب املركزي الّتحاد كّتاب املغرب 
من ١٩٧٣ إىل ١٩٨١، كان يف فرتهتا األخرية نائًبا لرئيس االّتحاد. كام أّنه عمل، مع شّلة 
من أصدقائه، عىل إصدار جمّلة الثقافة اجلديدة، التي أدارها من ١٩٧٤ إىل ١٩٨٤، وهو 
تاريخ منعها من لدن السلطات املغربّية، بعد أن متّكنت من بلوغ العدد ٣٠، وأصبح هلا 
مركزها النوعي يف الثقافة املغربّية والعربّية، ملا كانت تنرشه من نصوص فكرّية وإبداعّية 
فعلت يف الوضع الثقايف املغريب، حتى أصبحت الثقافة اجلديدة عنوان مرحلة ثقافّية يف 

املغرب.
مل جيد النرش متيًرسا له يف املغرب، ألسباب سياسّية أو ثقافّية، فعمل عىل نرش ديوانه 
األّول سنة ١٩٦٩، كام وجد يف الشاعر أدونيس، وجمّلة مواقف سنًدا. واستمّر ينرش دواوينه 
مبساعدة االّتحاد الوطني لطلبة املغرب (ديوانه الثاين)، أو عىل نفقته (الثالث والرابع). ومن 
ّكل  يف  قصائده،  عىل  نعثر  فيام  حمصورة،  املغربّية  الصحافة  يف  املنشورة  نصوصه  فإّن  ّمث 
من تونس (جمّلة ألف)، وبريوت (مواقف، النداء، اآلداب، الطريق)، وبغداد (األقالم)، 
والبحرين (كلامت) وعّمان (املهد) ويف املجّلة الفلسطينّية (الكرمل)، وغريها من املجالت 

والصحف العربّية.
ترمجت بعض أعامله الشعرّية إىل الفرنسّية واالسبانّية والسويدّية، كام ساهم يف العديد من 
املهرجانات الشعرّية، والندوات الثقافّية، داخل املغرب وخارجه. كّل هذا جعل منه شاعًرا 

معروًفا عىل الصعيد العريب، وناقًدا له اسهاماته يف حركة الشعر العريب احلديث.
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

ما قبل الكالم، فاس، مطبعة النهضة، ١٩٦٩.  -١
مطبعة  فاس،  والفرح،  االضطهاد  عن  يشء   -٢

النهضة، ١٩٧٢.
وجه متوّهج عرب امتداد الزمن، فاس، مطبعة   -٣

النهضة، ١٩٧٤.
البيضاء،  الدار  العمودي،  صوتك  اّتجاه  يف.   -٤

سلسلة منشورات الثقافة اجلديدة، ١٩٨٠.
مؤّسسة  بريوت،  الرشق،  كّلمني  هكذا   -٥

األبحاث العربّية، ١٩٨٤.
مواسم الرشق: ليلها مسكن لدكنة الصباح،   -٦
الدار البيضاء، املغرب، دار الطوبقال، ١٩٨٥.
الطوبقال،  دار  البيضاء،  الدار  البهاء،  ورقة   -٧

.١٩٨٨
طوق  ضيافة  يف  تقاطعات  احلّب:  كتاب   -٨
البيضاء،  الدار  األندليس،  حزم  البن  احلاممة 

دارالطوبقال، ١٩٩٥.
عىل  نصوص  النهر...  ملنتصف  شطحات   -٩
املركز  البيضاء،  الدار  واملوت،  احلياة  طريق 

الثقايف العريب، ١٩٩٦.
املكان الوطني، الدار البيضاء، دار الطوبقال،   -١٠

.١٩٩٦
العبور اىل ضفاف زرقاء: نصوص، تونس،   -١١

ترب الزمان، ١٩٩٨.
دار  البيضاء،  الدار  شعريتان،  متتاليتان  نبيذ:   -١٢

الطوبقال، ١٩٩٩.
هنر بني جنازتني، الدار البيضاء، دار الطوبقال،   -١٣

.٢٠٠٠
األعامل الشعرية، الدار البيضاء، دار الطوبقال،   -١٤

.٢٠٠٢

ب) دراسات ومقاالت:
مقارنة  املغرب،  يف  املعارص  الشعر  ظاهرة   -١
بنيوّية تكوينّية، بريوت، دار العودة، ١٩٧٩.

اخلطيبي،  الكبري  لعبد  اجلريح  العريب  االسم   -٢

بريوت، دار العودة، ١٩٨٠. ترمجة عن اللغة 
الفرنسّية.

الشعر  يف  العربّية  احلداثة  السؤال،  حداثة   -٣
التنوير/ دار  البيضاء،  بريوت/الدار  والثقافة، 

املركز الثقايف العريب، ١٩٨٥.
الشعر العريب احلديث: بنياته وابداالهتا، الدار   -٤
البيضاء، املغرب، دار الطوبقال للنرش، ١٩٨٨.
الطوبقال،  دار  البيضاء،  الدار  املحو،  كتابة   -٥

 .١٩٩٤

ج) ترمجات:
أوهام اإلسالم السيايس لعبد الوهاب املؤدب،   -١

دار النهار، ٢٠٠٢.
ستيفان  الفرنيس  للشاعر   نرد رمية  قصيدة   -٢
مالرميه، الدار البيضاء، دار الطوبقال، ٢٠٠٧.

عن املؤّلف:
البنيوّية  ويف  البنيوي  نقد  يف  مينا:  العيد،   -١
الطريق   ،بنيس عند  اجلدلّية  التكوينّية 

(بريوت)، ترشين األّول ١٩٨٠.
املغربّية  الثقافة  من  عالمات  بول:  شاوول*،   -٢
العربّية للدراسات  املؤّسسة  بريوت،  احلديثة، 

والنرش، ١٩٧٩. ص ٩٧-١٠١.
فرحات، أمحد: أوساط ثقافّية من املغرب العريب،   -٣

بريوت، دار العاملّية، ١٩٨٤، ص ٥٩-٧٥.

مقاالت:
السياسة، ١٩٩٧/٦/٢١، ص ١٧.  -١

مقابالت:
 ،٨ رقم   ،٢ سنة  (دمشق)،  العريب  الكاتب   -١

١٩٨٤، ص ٥٩-٧٥. 
احلوادث، ١٩٨٧/١/٣، ص ٥٥-٥٦.   -٢

املعرفة، ترشين الثاين ١٩٩٧، ص ١١٩.  -٣
ص ١٩؛   ،١٩٩٧/٣/٢٤ السياسة،   -٤

١٩٩٩/٢/٢٢، ص ١٩.
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النوع األديب: كاتب.

والدته: ١٩٤١ يف عني البيضاء، اجلزائر.
ثقافته: مدرسة الذكور، عني البيضاء، ١٩٤٦-١٩٥٢؛ املدرسة الصادقية بتونس، ١٩٥٢-
١٩٥٥ و١٩٥٥-١٩٥٨؛ ليسانس يف الفلسفة، جامعة اجلزائر، ١٩٦٢-١٩٦٥؛ الشهادة العليا 

للدراسات، ١٩٨٠؛ D.E.A من الرسبون باريس.

حياته يف سطور: أستاذ يف مدرسة للبنات عىل املستوى الثانوي، ١٩٦٥-١٩٧٢، ّمث تفّرغ 
للكتابة. مستشار يف وزارة اِإلعالم والثقافة سنة ١٩٧٧. معّلم يف SNED من سنة ١٩٨١ 
إىل ١٩٨٥. أقام يف تونس ملّدة ست سنوات ويف املغرب مّدة مخس سنوات، ١٩٧٢-١٩٧٧، 

وكام أقام يف فرنسا ملّدة مخس سنوات للدروس، ١٩٦٨-١٩٧٢. متزّوج وله ابنتان.

السرية*:
كنُت سأبقى شديد االلتصاق بطفولتي، إذ لدّي انطباع بأّن حيايت كّلها قد تبلورت يف تلك 
الفرتة. إّن طفولتي... خراب جتربة مؤملة إىل أقىص حّد، وترتكز إىل حمور رئييس يطّل 
عىل جروح رمزّية معّينة كام يقول بيتلهامي (Bettelheim). هذا املحور املركزي ظّل شغله 

.موت األب بسبب غيابه من نوع وهم الطفولة عىل أساس
كنُت يف أثناء طفولتي كّلها أبحث عن أب، وهذا األب، كان، وألسباب اجتامعّية 
ونفسّية خمتلفة، يقوم بفعل كّل يشء لينسّل بعيًدا ويفّر مّني وهيرب من أبّوته. وهو ما بلور، 
األدبّية كتابايت  عىل  بظالهلام  أرخيا  ما  رسعان  نفسّية  وعقدة  مرضًيا،  إحساًسا  باعتقادي 

[ص ١١، ١٢]
فقد   [...] ينبغي  ّمما  أكثر  طفولتي  إىل  وخاصة  املايض  إىل  عدت  إّنني  القول  وميكن 
املدرسة  إىل  ذهبت  السادسة  ويف  القرآن،  لتعليم  كّتاب  إىل  عمري  من  الرابعة  يف  أرسلت 
االبتدائّية الفرنسّية، وكذلك كنت أذهب إىل مدرسة مسائّية لتعّلم اللغة العربّية عندما أنتهي 
ا يف املدرسة. عىل املرء أّال  من املدرسة الفرنسّية، بحيث كنت أقيض مخس عرشة ساعة يوميًّ
ينسى أّن العربّية مل تكن تدّرس يف املدارس احلكومّية خالل فرتة االستعامر الفرنيس. كان 
هناك مدارس مسائّية خاصة وجمانّية، ومتّول من مجاعات من املواطنني ومن مجعّيات خريّية. 

هذه الدراسة املزدوجة كانت يف عني بيضاء، وهي القرية التي ولدت فيها.
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 ،كلية صّديقي أرسلني والدي فيام بعد إىل املدرسة الثانوّية العالية يف تونس، وهي
حيث كانت العربّية تدّرس فيها متاًما كالفرنسّية. فهي ثنائّية اللغة وذات مستوى تعليمي 

عايل، إذ أّن كّل املواد كانت تدّرس باللغتني وللنخبة املتفّوقة [ص ١٣]

أنا واملاركسّية:
اكتشفت املاركسّية وأنا يف السابعة من عمري، ورسعان ما تقبلت هذه اِإليديولوجيا، ألّنني 
كنت طفًال متمّرًدا، متمّرًدا عىل بيئة اجتامعّية اّتسمت أساًسا بالعالقات االقطاعّية املتجذرة 
داخل عائلتي، والقائمة عىل النفاق، والكذب، والكلامت التي ال تقال، واالستغالل إىل 
الدرجة التي ال حتتمل. ومن ّمث رسعان ما رأيتها خترتقني كفلسفة ونظرة إىل العامل تتناقض 
مع النظرة االقطاعّية السائدة يف عائلتي. وذلك كان ألّول وهلة بطريقة حّساسة شعورّية 

وانفعالّية وعاطفّية طبًعا.
بالنسبة يل، كانت اخللفّية العائلّية تدفعني لالجتاه إىل املاركسّية. فقد كان والدي يستخدم 
مئات العّمال، وباختالطي هبم أخذ ضمريي يتنّبه إىل كوهنم مستغّلني ومظلومني إىل حّد كبري. 
ومبا أّني يف مقتبل العمر، فقد ُصدمت لرؤية العّمال عند والدي يسكنون يف اِإلسطبالت مع 
اخليل، بني التبن صيًفا شتاًءا. وفوق ذلك ُصدمت أيًضا من وضع النساء يف العائلة الوايت كّن 
يعاملن بالكثري من الشك والسلبّية املطلقة واخلوف الذي يعانني منه. هذه الذكريات هي التي 
ا يف أوائل اخلمسينات [ص ٢٦، ٢٧] جعلتني أدرك أّنه يشء بغيض إىل النفس أن تكون جزائريًّ

والهتاممهام  ِإلنسانيتهام  هبام  افتتنُت  وقد  شيوعّيني،  وخايل  ألّمي  جّدي  كان  لقد 
ا يف األربعينات يف منطقة زراعّية غنّية حيكمها  باآلخرين، ولفرادهتام أيًضا. أن تكون شيوعيًّ
املزارعون الفرنسّيون واالقطاعّيون اجلزائريون مل يكن شيًئا قليًال خطًرا، وفيام بعد، أي بعد 
ا هبا. ارتباطي العاطفي بالشيوعّية هذه، وبعد أن بلغت سّن الرشد، أصبحت ملتزًما ضمرييًّ

وظللت  اجلزائري،  الشيوعي  احلزب  إىل  انضممُت  عمري  من  والعرشين  الثانية  ويف 
خملًصا له كّل حيايت، وما زلت حتى اليوم عضًوا عامًال يف احلزب [ص ٢٨]

ا وجدت نفيس وأنا بعد صغري السن، يف مواجهة خيار املقاومة ضّد  وباعتباري جزائريًّ
االستعامر. ففي عام ١٩٥٤ كنت يف الثالثة عرشة من العمر، وانخرطت يف صفوف جيش 
التحرير الوطني، حيث خضت جتربة مبارشة مع احلرب، ّمما جعلني أدرك أمهّية التاريخ 

احليوّية [ص ٣٥]
ومبا أّنني شاركُت يف احلرب اجلزائرّية، منذ حداثة سّني، مل يكن لدّي عقدة متنعني 
من نقد عيوب القضّية الوطنّية اجلزائرّية أو التشهري هبا، وقد جتّنبت الوقوع يف فخ األدب 
املناوىء لالستعامر، األمر الذي قام به كثري من الكّتاب اجلزائرّيني، ألّنهم مل يشاركوا يف 

احلرب، فهم يعانون من العقد وحياولون رشاء ضامئرهم [ص ٣٦]
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الكتابة:
اختياره  أتعّمد  مل  يشء  وهو  مستمّرين،  وضغط  توّتر  حالة  يف  أكون  أكتب  عندما   [...]
أستمّر  إّنني  ومؤًملا.  جًدا  صارًما  برناًجما  فأتبع  الكتابة.  ملهّمة  هييئني  يشء  بالتأكيد  ولكّنه 
ساعات  لبضع  إّال  ينقطع  ال  مستمّر  عمل  وإّنه  اليوم،  يف  ساعة  عرشين  حوايل  بالكتابة 
تلزمني للنوم. هذا املنهج يف العمل يناسبني ألّنه خيلق إيقاًعا معيًنا يف التعبري ويف النّص. 
عىل كل حال قد ميتّد انبثاق فكرة لعمل ما سنوات قبل أن تنضج، وهذه هي أهّم خطوة 
يف عميل [ص ١٣٢] خالل فرتة الكتابة الفعلّية التي قد متتّد شهرين أو ما يرب من ذلك، 
حيث أفرض عىل نفيس انضباًطا صارًما. إذ أستيقظ باكًرا حوايل الرابعة صباًحا وأعمل 
حتى الساعة احلادية عرشة مساء. وخالل تلك الفرتة أقطع نفيس عن كّل اّتصال خارجي، 
وأنقطع عن كل ما حيدث حويل، وأكون يف حالة انكفاء كّلي إىل ذايت ويف حالة هتيؤ كّلي 
للكتابة، وأجد هذا االنقطاع مفيًدا جًدا بحيث ال أستطيع ترك العمل ولو لبضعة أّيام حيث 
أعود بعدها إليه. إّني أؤمن بأّن األدب حرفة، وهو مهنة وانضباط وعمل شاق، وليس 

وحًيا أو إهلاًما عىل اِإلطالق [ص ١٣٣]
إّن الكتابة تعني أن يعطي املرء كّل ما عنده [...] فعندما يكتب كل يوم يشعر يف 
النهاية أّنه ختّلص من كّل يشء، وخاصة من خوفه ومن خيبته ومن جنونه الذي ينبثق من 

نفسه [ص ٢٣]
ولكن قبل أن أصبح كاتًبا، فأنا قارىء رشه وانفعايل أيًضا. والكتابة يف ما أعتقد، هي 

التي ساعدتني عىل البقاء واالستمرار يف العيش [ص ٢٤]
ويعود الفضل إىل الكتابة يف مساعديت عىل إلقاء أوهامي ومهومي عىل الورقة البيضاء 

امللقاة أمامي [ص ٤٣]
فأنا مستهلك كبري لألدب أكثر ّمما أنا منتج له. وباعتباري مستهلًكا لألدب، أستطيع 
دائمة  حركة  يف  أعيش  وبفضله  بشّدة.  يغّيرها  يوم..  كّل  حيايت  يغّير  األدب  إّن  القول 

ومستمّرة [ص ٤٤]
لقد أزعجت كتابايت الكثريين، ألّنها من النوع الذي هيبط هبم إىل أسفل املستويات 
األساسّية للواقع. لقد حاولت هذه الكتابات أن تشكل يف نفسها ويف اآلخرين وخاصة 
املجتمع الذي يقيض وقًتا أطول من الالزم يف اسرتجاع أوهامه التقليدّية يف حني يتحّرك 
العامل ويتقّدم إىل األمام، وينقلب عىل ذاته، ويعيد خلق نفسه، ويقوم باخرتاعات رائعة عىل 
املستوى العلمي إلخ. باختصار، أنا مشدود بقّوة إىل احلداثة. لقد أصبحت هاجًسا يالزمني 

[ص ٤٥، ٤٦]
يبقى صحيًحا لدّي أن الرتاث العريب - اِإلسالمي، والثقافة التي تلّقيتها من هذا الرتاث، 
وانغمست فيه، وهو غارق دوًما يف الرموز الباطنة والظاهرة، وقد خلق ذلك يف داخيل 
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عبادة الرموز. والواقع أّن كّل يشء يف حضارتنا العربّية - اِإلسالمّية هو رمز وذلك ألّن 
لدينا رموًزا عديدة.

فمثًال، حضارتنا التي مل تتعد لرسم صورة اجلسد اِإلنساين، قد عّوضت هذا النقص، 
بكّل أنواع الرموز، يف اخلط والوشم والزخرفة عىل القامش، واألوعية ويف اِإلمياءات اخلرافّية، 

والسحر، وما إىل ذلك.
واعتقد أّن هذا الشغف بالرموز يف جمتمعنا اجلزائري، هو أمر طبيعي جًدا [ص ٧٠]

والتي  واللّينة  واخلسيسة  الذاتّية  اجلوانب  حياتنا  من  نزيل  أن  جيب  ملاذا  أفهم  ال  أنا 
نتاجهم  يف  هيملوهنا  الذين  والناس  موجودة،  األشياء  هذه  املعاش..  الواقع  يف  ندركها 
روحّية  نظرة  أملك  بأّنني  إّيل  يوّجه  الذي  والنقد  الرمال.  يف  رؤوسهم  خيبئون  إّنام  األديب 
خلفّية  عىل  ينطوي  ألّنه  فذلك  كتابايت  يف  اجلنيس  أدخل  عندما  أّنني  حتى  ا.  حمقًّ ليس 

ميتافيزيقّية.
يف الواقع أظّن أّن هذا األساس أًملا ورائي هو ما جعلني أرفض قبول اجلسد اِإلنساين 
كام هو، أي كام أدعوه يف كثري من روايايت اجلسد الراشح. فتقول سيلني [بطلة إحدى 

.يكون وقت ما يتبّول اِإلنسان أّن يتحّداه الكون واألبر :[روايايت
أنا أرفض هذا اجلسد الراشح ألّن ذلك معناه قبول اِإلنسان هبذا املعنى فقط. وهو 
املعنى البشع منه ومن النوع البرشي. لذلك أشعر أّنني مضطّر لرتك هذه الناحية الوضيعة من 
احلياة لتدرك بواسطة الرؤية الغيبية للعامل، وكذلك أن يدرك اجلنيس بواسطة الرؤية الغيبية 

للجسد. وهذا واضح يف معظم روايايت كام يبدو يل.
أّما اِإلدراك الكّلي للبعد املاورائي لعميل فاعتقد أّن هناك مسارات كثرية ِإلظهاره. 
من  وكذلك  كبار  مفّكرين  نتاج  من  واستشهادات  كثرية  نصوًصا  روايايت  ضّمنت  وقد 

أعظم الصوفّيني اِإلسالمّيني.
إن كّل خطوة إبداعّية أخطوها هي ذات مغزى غيبي تدور حول تساؤل عميق، وهذا 

األمر واضح جًدا وال حيتاج إىل مناقشة [ص ٧٦]

املرأة:
رؤيتي عن املرأة رّبام تستند إىل أوهامي وخماويف. وال اعتقد أّن ذلك بسبب النظام االجتامعي، 
ولكّنه عىل األكثر هو مشكلة نفسّية يعاين منها معظم الرجال، وذلك بسبب نظام الرتبية 
والتعليم ورهبة املحّرمات، واألساطري التي تنغمس فيها الطفولة اجلزائرّية. إّن رؤيتي هذه 
والتحرمي،  التمويه  زوايا  من  خاصة،  املرأة  جسد  عامة،  اجلسد  أخرجت  أّنني  إىل  تعود 
واالنغالق يف األدب العريب. لذلك غضبوا مّني ألّنني كنت جريًئا يف فّض بكارة اقتحام 

املمنوع وكشف املحظور واملستور [ص ٩٨]
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اجلنس:
وألّنه  احلياة.  يف  مهّم  عنرص  ألّنه  وببساطة  ذلك  عميل،  يف  مهّم  عنرص  هو  اجلنس  إّن 
من املوضوعات املحّرمة يف بلدي ويف العامل العريب - اِإلسالمي، أردت أن أجعل منه أحد 
املوضوعات املركزّية، كي أنتهك هذا املحّرم، ويف هذا املعنى أستطيع القول إّن كّل كتابايت 
انتهاك  هي  الداخل.  من  النظام  لقلب  مبادرة  أيًضا  هي  وبذلك  مستمّرة  انتهاكات  هي 
من  أكثر  حّلها  يصعب  رمبا  التي  العقدة  هو  بينها  من  واجلنس  نوع،  كّل  من  املحّرمات 
املحّرمات األخرى [...] ألّنه يسمح بإظهار جمال رومانيس خرايف يتحداه دائًما امليتافيزيقي 
مبا فيه من قلق وتعظيم الروح أكثر من اجلسد. وهذا ما أشعر به بقّوة هنا. اجلنس كتعبري 
إّنام هو يشري إىل املستوى العاطفي والذايت، وهو ببساطة يعّبر عن انفعال اجلسد ومجالّيته، 
وعن انفعال اللّذة التي تطّوق اجلسد. اجلسد ليس فقط كمكان للجنس، وإّنام أيًضا كمكان 

للحركة، والتعبري اجلسامين والعقيل [ص ١٠٥، ١٠٦]

الكتابة بالفرنسّية والعربّية:
لغة  هي  التي  العربّية  اللغة  إىل  باحلنني  أحتفظ  ظللت  بالفرنسّية  الكتابة  بدأت  عندما   [...]
عواطفي وأحاسييس هذا من الناحية النفسّية. أّما الناحية الثقافّية فإّن اللغة العربّية ليست وسيلة 
سهلة فقط [...] ولكّنها يف الوقت نفسه هي أكثر من ذلك. واملرء، يف أي لغة من اللغات، ال 
ا تكن هذه اللغة حتمل ثقافة كاملة وحساسية ومعانًيا ورؤية معّينة من  يكتب بريًئا. إّن اللغة أيًّ
العامل. ومن الناحية السياسّية يبدو يل دائًما أّن هناك عدم ثقة يف اللغة العربّية، وليس ذلك بنظر 
بعض األجانب، وإّنام بنظر العرب أنفسهم. فها نحن مّرة أخرى أمام مسألة عقدة نفسّية ليس 

فقط عقدة املستعمر، كام وصفه فانون جّيًدا، ولكّنها أيًضا عقدة الدول النامية.
إّن االفتتان بالغرب، وهو حقيقي وملموس، قد جعل أناًسا معينني يتنكرون لبيئتهم 
كام يقول فانون، ولكن هؤالء الناس غالًبا ما يقّلدون مبا هو أكثر تفاهة وليس مبا هو أكثر 
غنًى وإبداًعا ونبًال. أنا ال أظّن أّن هناك لغة واحدة بريئة، ففي كّل لغة هناك نغمة سياسّية 

وعاطفّية [ص ١٤٥، ١٤٦]
لقد أرسلني والدي إىل تونس خصوًصا ألتعّلم العربّية، وهنا عانيت كثًريا من االنفصال 
االستعامر  كان  التي  بالعربّية،  التضّلع  سبيل  يف  غالًيا  دفعت  بذلك  وعائلتي،  بلدي  عن 
الفرنيس يف اجلزائر يعاقب عىل تعليمها وتعلمها، فلامذا نفسد ذلك كّله. والكتابة بالعربّية، 
ذلك  إىل  وهي باِإلضافة  قدًميا.  وحلًما  رغبة  أحّقق  كأّنني  عظيًما  أعطتني ارتياًحا  بعدئذ 

ا [ص ١٤٦، ١٤٧] تتضّمن عمًال سياسيًّ
حتى أّنني أحياًنا كنت أجد سهولة يف استعامل العربّية أكثر من الفرنسّية. ويف هذه احلالة 
بالضبط، كنت يف مواجهة مستمّرة مع اللغة، مع صعوبة التعبري بالفرنسّية عّما أشعر به 



رشيد حسن ُبوَجْدَرة  ٢٥٢

 

مؤّلفاته:
رواياته  ونرش  املؤّلف  كتب  لقد  (مالحظة: 
ذلك  وبعد   .١٩٨١ سنة  لغاية  الفرنسّية  اللغة  يف 
ونقل  العربّية،  اللغة  يف  ونرشها  رواياته  كتب 
أو  بنفسه  إّما  والشعرّية  الروائّية  أعامله  مجيع  املؤلف 
بجميع  الئحة  ييل  وفيام  اآلخرين.  مع  باالشرتاك 

وترمجاهتا.) أعامله 

أ) الروايات والشعر:
من أجل إغالق نوافذ احلمل، اجلزائر، املؤّسسة   -١

الوطنّية للكتاب، ١٩٦٧. شعر.
French version: Pour ne plus rêver,
Algiers, La Société Nationale des Editions 
(SNED), 1965. P.

النرش،  يف  رساس  دار  تونس،  التطليق،   -٢
العنوان:     حتت   ١٩٨٤ سنة  يف  (ونرش   ١٩٨٢

اِإلنكار). رواية.

French version: La repudiation, Paris, 
Denoël, 1969. N.
German translation : Die Verstoßung, by 
Dorothea Steiner, Zürich, Unionsverlag, 
1991.

للكتاب،  الوطنّية  املؤّسسة  اجلزائر،  الرعن،   -٣
١٩٨٤. رواية.

French version: L’insolation, Paris,
Denoël, 1972. N.

 Topographie idéale pour une aggression  -٤
caractérisée, Paris Denoël, 1975. N.

الوطنّية  الرشكة  اجلزائر،  العنيد،  احللزون   -٥
للنرش، ١٩٨١. رواية.

French version: L’escargot entêté, Paris, 
Denoël, 1977. N.
German translation: Die hartnäckige
Schnecke, by Eva Moldenhauer, Mainz, 
Kinzelbach, 1993

املؤّسسة  اجلزائر،  احلنني،  من  وعام  ألف   -٦
الوطنّية للكتاب، ١٩٨١.

بعمق وأريد أن أعّبر عنه باللهجة اجلزائرّية [...] إذ كيف ميكنني أن أعّبر بروايتي املكتوبة 
بالفرنسّية عّما يقال باللهجة اجلزائرّية العامّية، سواء كان ذلك بالعربّية أو الرببرّية. كيف 

ميكن ترمجة ذلك إىل الفرنسّية [ص ١٤٧]
رواية:  ترمجت  كام  متاًما  بنفيس  الفرنسّية  إىل  العربّية  من  اخلراب  روايتي  ترمجت  وقد 
رضبة شمس من الفرنسّية إىل العربّية. خالل قيامي بذلك، وجدت نفيس راغًبا يف الذهاب 
إىل أبعد من النّص األصيل، وجيب أن اعرتف أّن اخلراب هي أكثر من ترمجة إّنها كتابة 
جديدة لرواية، كام هي احلالة مع رواية: رضبة شمس. وذلك ّمما أغنى الرتمجة. وقد وجدت 
مل  لذلك  الروايتني.  لكال  والتوّسع  بالتعميق  األصيل  النّص  تغيري  جتّنب  يف  كبرية  صعوبة 
أعد إىل الرتمجة بنفيس منذ تلك التجربة، إّال أّنني منذ ذلك احلني أالزم مرتمجي أنطوان 
موصّلي الذي أقّدم له عميق احرتامي وعظيم موّديت. وأعرتف أّنني ما زلت أقوم بالرتمجة 
ولكن وجود شخص آخر معي مينعني من العبث بالنّص وجيعلني أكثر أمانة له والتصاًقا به 

[ص ١٥١]

* [مقتطفات من الكتاب:

Hafid Gafaïti, Boudjedra, ou la passion de la modernité, Paris, Denoël, 1987.

يف اللغة الفرنسية نقلته إىل اللغة العربية مؤمنة بشري العوف.]
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French version: Les 1001 années de la 
nostalgie, Paris, Denoël, 1979. N.

الوطنّية  املؤّسسة  اجلزائر،  جزاء،  رضبة   -٧
للكتاب، ١٩٨٥. رواية.

French version: Le vainqueur de coupe, 
Paris, Denoël, 1981. N.
German translation: Der Pokalsieger, by 
Jeanne Pachnicke, Zürich, Unionsverlag, 
1989.

رشد،  ابن  دار  وبريوت،  اجلزائر  التفّكك،   -٨
١٩٨١. رواية.

French version: Le démantèlement, Pa-
ris,، Denoël, 1983. Traduit de l’arabe par 
l’auteur lui-même.

للكتاب،  الوطنّية  املؤّسسة  اجلزائر،  اِإلراثة،   -٩
١٩٨٣. رواية.

لقاح، جزائر، ١٩٨٣.  -١٠
French version: Greffe, Paris, Denoël, 
1983.
German translation: Befruchtung, by 
Issam Beydoun, Mainz, Kinzelbach, 
1991.

للكتاب،  الوطنّية  املؤّسسة  اجلزائر،  املرث،   -١١
١٩٨٤. رواية.

French translation: La maceration, by 
Antoine Mousalli, Paris, Denoël, 1985.

الوطنّية  املؤّسسة  اجلزائر،  آرق،  امرأة  ليليات   ١٢
للكتاب، ١٩٨٥.

French translation: La pluie (ou) Journal 
d’une femme insomniaque, Paris, Denoël, 
1989.
German translation: Der Regen, by Eva 
Moldenhauer, Mainz, Kinzelbach, 1992.

معركة الزقاق، اجلزائر، دار االجتهاد، ١٩٨٦.   -١٣
رواية.

French translation: La prise de Gibraltar, 
Paris, Denoël, 1987. N.

ب) كتابات أخرى:
دراسة.  -١

Naissance du cinéma algérien, Paris, Mas-
pero, 1971.

دراسة اجتامعّية.  -٢
La vie quotidienne en Algérie, Paris, Ha-
chette, 1971.

مقالة.  -٣
Journal palestinien, Paris, Hachette, 1972.

عن املؤّلف:
واحلنطة،  النار  رغيف  شاكر:  النابليس،   -١
والنرش،  للدراسات  العربّية  املؤّسسة  بريوت، 

.١٩٨٧

باللغة الفرنسّية:
 Dejeux, Jean: Dictionnaire des auteurs  -٢
 maghrébins de langue française, Paris,
 Editions Karthala, 1984, pp.76-78: c.v.
and bibliography up to 1982.

 Achour, Christiane (ed): Dictionnaire des  -٣
 œuvres algériennes en langue française,
 Paris, l’Harmattan, 1990. See nos. 153,
 242, 435, 465. Brief description of works
written since 1983.

 Gafaiti, Hafid: Boujedra, ou la passion  -٤
 de la modernité, Paris, Denoël, 1987.

 Abu Haydar, Farida: The Bi-Polarity of  -٥
 Boujadra, in: Journal of Arabic Literature,
1989, 20, part 1, pp. 40-56.
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مؤّلفاته:
تيمور*،  وحممود  مرص  يف  القصرية  القّصة   -١
الرياض، دار الرفاعي، ١٩٨٤؛ ط ١، املكتبة 

الصغرية، ١٩٧٩. دراسة.

بائع التبغ، (د.ن)، ١٩٨١. قصص   -٢

سقيفة الصفا، الرياض، دار الرفاعي، ١٩٨٣.   -٣

رواية عن طفولته يف مّكة بداية القرن العرشين.

حمزة محّمد ُبوَقِري
النوع األديب: روائي.

والدته: حوايل ١٩١٥ يف مّكة.
وفاته: ١٩٨٣.

ثقافته: تلّقى التعليم الديني التقليدي يف مّكة. حصل عىل املاجستري من جامعة القاهرة.
حياته يف سطور: مدّرس، كاتب، حمّرر. عضو جلنة التحرير ملجّلة إذاعة وتلفزيون، ١٩٦٥-
١٩٦٧؛ مدير اِإلذاعة، ّمث وزير اِإلعالم. تقاعد عن وظيفته سنة ١٩٦٧. متزّوج وله ولدان.

[نقصت السرية]
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رسكون بولس خوشابا
النوع األديب: شاعر، كاتب قصيص.

والدته: ١٩٤٤يف احلبانية، العراق.
وفاته: ٢٠٠٧.

كركوك  ومتوّسطة  ١٩٥٠-١٩٥٦؛  احلبانية،  االبتدائّية،  احلبانية  مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
الغربّية، كركوك، ١٩٥٦-١٩٥٨؛ وثانوّية كركوك، ١٩٥٨-١٩٦١؛ دخل جامعة بريكييل يف 
كاليفورنيا، ١٩٦٨-١٩٧٠؛ وجامعة سكايالين Skyline College، سان ماتيو كاليفورنيا 

وحصل عىل ماجيستري يف األدب.

حياته يف سطور: صحفي: مهّمته اِإلرشاف عىل صفحة السياسة العاملّية يف صحيفة عراقّية. 
مرتجم من العربّية إىل اِإلنكليزّية لرشكات أمريكّية خمتلفة. أقام يف لبنان ملّدة سنة ونصف 
إقامته  وهاواي.  واملكسيك  وإيطاليا  وسويرسا  وإنكلرتا  وفرنسا  وأملانيا  سوريا  وزار  السنة 

احلارضة يف كاليفورنيا، الواليات املّتحدة.

السرية:
ولدت بالقرب من بحرية احلّبانية، وأذكر أّن أمواجها اخلاملة كانت، عند الفجر، وهي 
التقط  كنت  باملوج.  اللحاق  حماولة  الرمال  عىل  ترتاقص  صغرية  أسامًكا  ختّلف  تنسحب، 
بعضها وآخذه إىل أّمي لتطبخه. جتّولت كثًريا وأنا طفل يف التالل الصخرّية القريبة، هرًبا 
طريقة  عىل  من الطني والصفيح  طويل  كوخ  جمّرد  كان  البيت  وهذا  البيت.  يف  البقاء  من 
املعسكرات، تسكنه أربع عوائل تفصل ما بينها رشاشف كبرية معّلقة عىل حبال. وقبالته 
مبارشة، كان قرص زجاجي عىل البحرية نلمح فيه اِإلنكليز، رجاًال ونساًء، يتنّزهون أحياًنا 
عىل الضفاف أو يركبون طائرة برمائّية تقّلهم إىل اجلانب اآلخر، الغامض، من البحرية. كان 
أيب، إىل جانب كونه نّجاًرا، وباِإلضافة إىل عمله املتواضع يف كوي املالبس، ميارس صناعة 
العقاقري البدائّية ويشفي القروّيني الذين كانوا يؤمنون به كطبيب من نوع ما، وكنت أمحل 
له الفانوس يف ليايل الشتاء عندما يقوم بزيارة. لن أنسى مناديله الفائحة برائحة األعشاب 
الغريبة الزكّية، وعّدته البسيطة وخمزونه من مبادىء عمل النفس اخلشنة التي تعّلمها يف اجلبال.
البدو،  من  كبرية  مجوع  نفسها  البلدة  داخل  يف  اِإلنكليز  مقّرات  هامجت  يوم  ذات 
باهلراوات والبنادق القدمية والسكاكني. شهدت هذه املعركة وكانت أّول ثورة رأيتها يف 
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حيايت. عندما انتقلنا إىل كركوك كان سحر جديد قد بدأ، وما زال حاًرضا يف ذاكريت. 
كانت هذه املدينة عبارة عن قلعة حجرّية عالية، هي القسم القدمي والتارخيي منها، تطّل 
عىل القسم احلديث والضاج بحياة مل تكن ختتلف كثًريا عّما كانت عليه يف العهد العثامين أو 
يف عهد اِإلسكندر الذي كان قد مّر بكركوك يف إحدى غزواته. حتت أدراج القلعة مبارشة 
كان هنر اخلاّصة، وهو يابس معظم السنة يسري الناس يف جمراه امليلء بحىص بيضاء أو 
يسقون بغاهلم أو يقامرون يف ظّل جرسه القدمي. ذات شتاء فاض هذا النهر بشكل مفاجىء 
باألخرض  مزركشة  عرائس  صناديق  البيوت،  أثاث  الغاضبة  أمواجه  عىل  حامًال  وخطر، 
والربتقايل، ومهًرا صغًريا مزّيًنا بالطواطم واألوشام اخلرضاء فيه طفل حّي يبكي بصوت 
وآشورّيني،  وعرب  وتركامن  أكراد  من  املتصاحيني،  بالبرش  زاخرة  الضفاف  كانت  عال. 
والرجال حيملون احلبال حماولني إنقاذ الطفل، بعضهم يف قوارب صغرية جيّذفون بال هوادة. 
يف كركوك كان الزمن ميّر ببطء ألّن احلياة كانت بطيئة، واملجتمع مغلًقا عىل نفسه. ولكن 
حتت قرشة املظهر كانت هذه املدينة أخصب ينبوع لألرسار ميكن أن يستقي منه اِإلنسان: 
ا ولكّنه جيري خفية عىل السطوح، يف حرارة الشمس القائظة،  اجلنس كان مفقوًدا ظاهريًّ

أو بني البساتني املهجورة يف الليل.
بدأت الكتابة يف كركوك. كان أخي ميلك بعض الكتب، صدف أن طالعت أحدها 
جريدة  يف  يل  مقال  أّول  نرشت  أذكر.  كام  اِإلنسان  عبودّية  من  موم،  لسومرست  وكان 
البالد وكان عن عمر فاخوري. ّمث اكتشفت كتاًبا باِإلنكليزّية عن ماياكوفسكي ونرشت 
عنه مقاًال يف جريدة النرص اليسارّية بعنوان: ماياكوفسكي، الشاعر الصقر. جلب هذا 
بطريقة  لينني  أفكار  يل  يفّسر  أخذ  دراجة  عىل  شيوعّية  خللّية  منّظًما  التايل،  اليوم  يف  إّيل، 
ساحرة. كّنا نذهب عىل دراجاتنا بعيًدا عن املدينة، مصاقبني خلّط السّكة احلديدّية التي 
متيض إىل أربيل، لنجتمع بني تّلتني متجاورتني، أحياًنا كّنا ننسى احلزبّيات ونذهب لصيد 
السمك، أو نتكّلم عن النساء حتى نتعب. بدأت أقرأ كّل ما تقع عليه يدي يف املكتبات 
الصغرية، أو حيثام وجدت بائًعا يفرش بضعة كتب عىل رصيف ليحّصل رزقه. من أرسني 
لوبني إىل كتاب واينزبرغ، اوهايو لرشوود أندرسون، الذي قرأته طيلة سنني بحّب ألّنه 
بكركوك. (زرت  الشبيهة  املوحشة،  واينزبرغ  بلدة  يف  غريبة  شخصّيات  عن  حيكي  كان 
كليفالند يف اوهايو فيام بعد، ولكن ليس واينزبرغ). ذات يوم، يف طريقي إىل املدرسة، 
املشنوقني  من  عدد  كان  دراجتي.  عىل  مصعوًقا  توّقفت  العلمني  شارع  ساحة  وسط  ويف 
يتدّلون من احلبال ويتأرجحون يف الريح كأّنهم فزاعات فارغة. كانوا حفاة ال يرتدون إّال 
البيجامات، كان أيب قد أخذين مّرة إىل بغداد ووصلنا وقت الفجر. سحرتني أزّقتها، وبعد 
وانجرفت  تّيارها،  يف  تأخذين  النشاط  من  حقيقّية  فورة  بدأت  هناك  إليها.  هربت  سنني 
معها بلّذة حاملة. كنت أنرش القصص بكثرة يف جمالت وصحف عراقّية وبريوتّية. وهناك 
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مؤّلفاته:
النهار  دار  بريوت،  السجن،  يف  يومّيات   -١

للنرش، ١٩٦٩. تعريب ملجموعة شعرّية.
 Tigris Anthology, Albany, California,  -٢
Key Printing Co., 1971.

 Arrival in Where City, Washington D.C.,  -٣
 Arab-American Cultural Foundation,
1981.

املؤّسسة  بريوت،  أين،  مدينة  إىل  الوصول   -٤
عن  نقل   .١٩٨٣ والنرش،  للدراسات  العربّية 

اللغة اِإلنكليزّية [٣].
دار  البيضاء،  الدار  األكروبول،  قرب  احلياة   -٥

الطوبقال، ١٩٨٨.
اجلامل،  منشورات  كولونيا،  والتايل،  األول   -٦

.١٩٩٢
كولونيا،  نوح،  مركب  يف  نائَام  كنت  إذا   -٧

منشورات اجلامل، ١٩٩٨.
كولونيا،  الذئاب،  ليل  يف  الفانوس  حامل   -٨

منشورات اجلامل، ١٩٩٨.
واألملانية،  بالعربية  نرشت  مهجورة،  غرفة   -٩

مريبوش، منشورات الرشق، ١٩٩٦.

عن املؤلف:
مقابالت:

النزوة، ١٩٩٦، رقم ٦، ص ١٨٥.   -١
الوسط، ١٩٩٧/٤/٢٨، ص ٥٢.  -٢
احلياة، ١٩٩٧/١٢/٢، ص ٢٠.  -٣

ص ١١؛   ،١٩٩٨/٨/٢٨ السفري،   -٤
٢٠٠٠/١٠/٢٠، ص.١٣.

Banipal, 1998, p.8.  -٥

حصلت، وألّول مّرة يف حيايت، عىل بضعة دنانري كمكافأة عىل بعض القصص. عّمقت 
قراءايت وكانت الكتب متوّفرة بكثرة، تستنزف مرصوف اجليب الضئيل بأكمله، ولكّنها 
أيًضا، مثل معجزة، تربطني بالعامل الفّني، الواسع، البعيد الذي كنت أختّيله دائًما. مل يكن 
بّد من اهلروب إىل بريوت، إذ كان من الواضح أّنها مركز التحّدي، وأيًضا، بؤرة النشاط 
األديب والنرش. وكذلك، مرفأ مطالًّ عىل البحار. هنا جتّذرت عالقتي احلقيقّية مع األدب، 
وأخذت أراجع مفاهيمي، واملجتمع الذي أعيش فيه، وخصوًصا، ضيق حيايت نفسها، 
أفكاري، وطموحايت. أردت أن أطلق العنان لكل هذا. أردت أن أعرف بحّق من أنا وماذا 
أريد، أن أناقش كل يشء، أن أبتعد وأكتشف وأعود بجواب. هكذا وجدت نفيس يف 

أمريكا. وتلك قّصة أخرى.
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ايت عبد الوّهاب الَبيَّ
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٢٦ يف بغداد، العراق.
وفاته: ١٩٩٩.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة شيخ رفيع االبتدائّية، يف بغداد، ١٩٣٣-١٩٣٩؛ فمدرسة الصافة 
املتوّسطة، ١٩٤٠-١٩٤٣؛ فالثانوّية املركزّية، بغداد، ١٩٤٤-١٩٤٥؛ دخل دار املعّلمني العالية 

(كّلية الرتبية)، ١٩٤٧-١٩٥٠ وحصل عىل ليسانس يف اللغة العربّية وآداهبا.

 ،(١٩٥٠ (لبنان،   (١٩٥٠-١٩٥٣ (العراق،  الثانوّية  املدارس  يف  مدّرس  سطور:  يف  حياته 
مستشار ثقايف يف موسكو، ١٩٥٩-١٩٦١؛ أستاذ يف جامعة موسكو، ١٩٦٣؛ باحث علمي 
يف معهد شعوب آسيا التابع ألكادميّية العلوم السوفياتّية، ١٩٦٤. مستشار ثقايف يف وزارة 
الثقافة واِإلعالم العراقّية، ١٩٧١-١٩٧٩؛ مستشار ثقايف يف املركز الثقايف يف مدريد، من 
اهلند  زار  كام  تقريًبا  واألوروبّية  العربّية  البلدان  أكثر  إىل  سافر  اليوم.  حتى   ١٩٨٠ العام 

والواليات املّتحدة األمريكّية واملكسيك. متزّوج وله أربعة أوالد.

السرية:
ُولد يف بغداد ويف ١٩٥٠ ختّرج يف األدب العريب من دار املعّلمني العليا (كّلية الرتبية) هناك. 
عمل يف حقل التدريس وقد فصل من العمل بسبب ميوله الوطنّية املعادية لنظام احلكم 
الرجعي االقطاعي، ّمما محله عىل التنّقل من بلد عريب إىل آخر، ّمث العمل يف لبنان وسوريا 
ومرص وبعد ثورة ١٩٥٨ عاد إىل العراق فعّين مديًرا للتأليف والنرش والرتمجة يف وزارة الرتبية 
ّمث ملحًقا يف السفارة العراقّية يف موسكو، إىل أن استقال مؤثًرا التدريس يف جامعة موسكو 
ويف معهد شعوب آسيا التابع ألكادميّية العلوم السوفياتّية. ويف عام ١٩٦٤ زار مرص بدعوة 
من الرئيس الراحل مجال عبد النارص وأقام يف القاهرة من عام ١٩٦٤-١٩٧١. وقد أسقطت 
عنه اجلنسّية العراقّية وسحب جواز سفره من عام ١٩٦٣-١٩٦٨. ويف تلك السنوات منحته 
ثالث دول عربّية جوازات سفر، كان واحًدا منها جواز سفر دبلومايس ولكّنه مل يستعلمه. 
ويف عام ١٩٦٨ أعيدت إليه اجلنسّية وجواز السفر العراقّيني. ّمث عاد إىل العراق يف هناية عام 
١٩٧١ فعّين مستشاًرا ثقافًيا يف وزارة الثقافة واِإلعالم يف بغداد وانتقل بعد ذلك إىل اسبانيا 
منذ بداية عام ١٩٨٠ ليامرس نفس عمله يف املركز الثقايف العراقي يف مدريد. دعته كثري 
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

الكّشاف،  دار  بريوت،  وشياطني،  مالئكة   -١
.١٩٥٠

الثقافة  منشورات  بغداد،  مهّشمة،  أباريق   -٢
اجلديدة، ١٩٥٤.

املجد لألطفال والزيتون، القاهرة، منشورات   -٣
دار الفكر، ١٩٥٦.

أخرى،  وقصائد  حكمت  ناظم  إىل  رسالة   -٤
بريوت، مكتبة املعارف، ١٩٥٦.

دار  منشورات  القاهرة،  املنفى،  يف  أشعار   -٥
الدميقراطّية اجلديدة، ١٩٥٧.

عرشون قصيدة من برلني، بغداد، منشورات   -٦
الثقافة اجلديدة، ١٩٥٩.

كلامت ال متوت، بريوت، دار العمل للماليني،   -٧
.١٩٦٠

النار والكلامت، بريوت، دار الكاتب العريب،   -٨
.١٩٦٤

قصائد، القاهرة، الدار املرصّية، ١٩٦٥.  -٩
اآلداب،  دار  بريوت،  والثورة،  الفقر  سفر   -١٠

.١٩٦٥
اآلداب،  دار  بريوت،  يأيت،  وال  يأيت  الذي   -١١

.١٩٦٦
املوت يف احلياة، بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٨.  -١٢
بكائّية إىل شمس حزيران واملرتزقة، بريوت،   -١٣

دار العودة، ١٩٦٩.
العودة،  دار  بريوت،  املّيتة،  الكالب  عيون   -١٤

.١٩٦٩

اآلداب،  دار  بريوت،  الطني،  عىل  الكتابة   -١٥
.١٩٧٠

يومّيات سيايس حمرتف، بريوت، دار العودة،   -١٦
.١٩٧٠

قصائد حّب عىل بّوابات العامل السبع، بغداد،   -١٧
وزارة الثقافة، ١٩٧١.

ديوان عبد الوّهاب البيايت، جزءان، بريوت،   -١٨
دار العودة، ١٩٧٢.

منشورات  بغداد،  النار،  لسارق  ذاتّية  سرية   -١٩
وزارة الثقافة، ١٩٧٤.

الوطنّية  الرشكة  اجلزائر،  والثورة،  املوت  عن   -٢٠
للنرش والتوزيع، ١٩٧٤.

كتاب البحر، بريوت، دار العودة، ١٩٧٥.  -٢١
قمر شرياز، بغداد، منشورات وزارة الثقافة،   -٢٢

.١٩٧٥
مملكة السنبلة، بريوت، دار العودة، ١٩٧٩.  -٢٣

Oriental مدريد،  املطر،  حتت  احلّب   -٢٤
االنجليزّية  الرتمجة  مع   .١٩٨٦  ،Publication

جلورج مرصي.
بستان عائشة، القاهرة، دار الرشوق، ١٩٨٩.  -٢٥

ب) كتابات أخرى:
حماكمة يف نيسابور، بريوت، دار الصحافة،   -١

١٩٦٣. مرسحية.
قّباين،  نزار  دار  بريوت،  الشعرّية،  جتربتي   -٢

١٩٦٨. دراسة.
دار  بريوت،  الضوئّية،  السنوات  صوت   -٣

العودة، ١٩٧٩. مقاالت.
البحث عن ينابيع الشعر والرؤيا، بريوت، دار   -٤

الطليعة، ١٩٩٠. مقالة.

من اهليئات العلمّية واألدبّية واالّتحادات األدبّية يف العامل العريب وأوروبا والواليات املّتحدة 
األمريكّية ِإللقاء حمارضات عن الشعر العريب املعارص واحلديث وحرض الكثري من املهرجانات 
الشعرّية العربّية والعاملّية اللقاء شعره، كام رسمت وّحلنت وغّنيت الكثري من قصائده يف 

خمتلف بلدان العامل.
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ج) أعامل بتأليف مشرتك:
بريوت،  واحلرّية،  احلّب  مغني  الويار،  بول   -١
أمحد  مع  باالشرتاك   .١٩٥٧ املعارف،  مكتبة 

مريس.
أراغون، شاعر املقاومة مللكوم كويل وبيرتن.   -٢
 .١٩٥٩ املعارف،  مكتبة  بريوت،  رودس، 

ُترجم باالشرتاك مع أمحد مريس.

عن املؤّلف:
البيايت  الوّهاب  عبد  إحسان:  عّباس*،   -١
دار  بريوت،  احلديث،  العراقي  والشعر 

بريوت، ١٩٥٥.

مقاالت:
احلديث،  الشعر  رائد  البيايت،  الوّهاب  عبد   -١
دمشق، ١٩٥٨. جمموعة من ٥ مقاالت كتبها 

مؤّلفون خمتلفون عن الشاعر.
البيايت،  شعر  يف  املعارص  اِإلنسان  مأساة   -٢
القاهرة، ١٩٦٦. جمموعة من ٢٧ مقالة كتبها 

مؤّلفون خمتلفون عن الشاعر.

مقابالت:
صباح اخلري، ١٩٧٦/٩/٩،  ص ٢٦.   -١

البعث (دمشق)، ١٩٧٦/٤/٢٢، ص ٦-٧.   -٢
ص ٥٨-٥٩   ،١٩٨٥/٨/١٦ احلوادث،   -٣

و١٩٨٨/٤/٢٩، ص ٥٤-٥٥. مقابلتان.
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عباس بيضون
والدته: صور لبنان، ١٩٤٥.

ثقافته: دراسات ثانوية يف صور وبعدها ذهب اىل بريوت لدراسة االداب يف اجلامعة العربية، 
نال شهادة DEA من جامعة السوربون.

بريوت.  يف  يسارية  جرائد  يف  عمل   ،١٩٦٨ العام  منذ  سيايس  ناشط  سطور:  يف  حياته 
أوقف عدة مرات وأدخل السجن. كام انه أرس عىل يد اجلنود اإلرسائيليني خالل اإلجتياح 
اإلرسائييل عام ١٩٨٢. بدأ حياته املهنية كأستاذ مدرسة يف صور وصيدا مث إلتحق بجريدة 
السفري عام ١٩٧٨. إنتقل اىل جريدة احلياة مث النهار لفرتة مث عاد اىل السفري عام ١٩٩٧ 

كمسؤول عن الصفحة الثقافية لغاية اآلن.

السرية:
هل ولدت شاعرَا؟، نولد كلنا شعراء وحكاية بريد القراء ليست مزحة. الشعر هنا ال حيتاج 
إىل مؤلف. نتكّلم شعرا حني نتكمل حبا أو حزنا أو محاسة أو شجاعة أو شكاية. وال نقوله 
ظاملني، جبناء، خونة. يبدأ الشعر من أحبك وال يبدأ من أخونك. وإذا بدأ وجد وصار 
بالكلمة ومن دوهنا. إذا قيل فهو رسالة للمحبوب وللعشاق مجيعا. فالكالم واحد والذات 
واحدة. ليس أسهل عىل الشعر أن يتزين بأثواب العشاق أما أنا فمل يكن يل قلب العاشق 
وال سهولة كالمه. ما أن راهقت بعد طفولة متوحدة حتى أدركت صعوبة الكالم املباح. 
كان رأيس دائام أوسع من كالمي. إذ الكالم مسطح والفكرة مقّعرة حمددة. وطاملا حاولت 
أن أدير الكالم إىل هذه األخاديد والثنايا والتحتيات فال أجده. بدا أن كل حيايت باتت يف 
هذه األخاديد وانني ال أجد شيئا أريد أن أقوله اال دّق عن كالمي. أفكر وحدي وال أجد 
كالما يل وحدي. لذا واصلت دفاع طفولتي التي قضيتها خمتبئا. اختبأت يف رأيس ويف 
داخله. جعلت أصنع لغتي. أقطع الكالم وأسله وأكرسه وأشعبه ليكون عىل قدر أفكاري. 
ومل يكن يف هذه اللغة املتفاوتة املتباينة اللولبية يشء يالئم النشيد والغناء. مل يكن عىل احياء 

وال عىل سيامء الشعر.
كنا أرسة نثر. نطرد املشاعر اىل الكتب والصمت وأحيانا االهنيارات العصبية. ونتكمل 
عن أشيائنا وذواتنا دون رمحة، السخرية، والسخرية كانت تقريبا فني، أو هكذا تراءى 
والتفاوتات  اخلسائر  حساب  وموازاة،  حساب  فن  ومفارقة.  وتفكيك  تصنيع  والسخرية 
من  النوع  هذا  هناك  كان  مث  وجتديق.  وشكوك  سلب  عمل  األوىل،  بالدرجة  مسافة  وعمل 



عباس بيضون  ٢٦٢

الثقافة الذي ال يسمح بأي اجتزاء ويريب معلمي فكر صغارا ال سبيل اىل تقسيم أدوارهم 
وال حرصها. الكل موجود يف الكل، واخلروج من العام اىل الشامل. كنا فجأة ذواتا ثقافية 
يتبعض  أن  نخشاه  ما  وأخشى  تاما.  وانقالبا  بأكمله  عرصا  عواتقنا  عىل  نحمل  شاملة، 
والنفس  والفن  والشعر  واحلب  والفكر  الدولة  يف  نريده  أهدافه.  وتفرتق  االنقالب  هذا 
دفعة واحدة، وال نجرؤ عىل تفريق ذلك وختصيصه، كان الشعر وحده هراء والشاعر 
يف  نحمله  أن  ويكفينا  االنقالب  الزلزال  هلذا  الواسعة  األعني  كنا  صغري.  ادعاء   وحده
أحالمنا. كنا كل يشء شعرا ونثرا وفكرا وفنا وعسكرية وسياسة وفعال يف وقت واحد. بل 
كنا كل يشء فعال مستقبليا مؤهال وأشخاصا مؤجلني وحياة مؤجلة وعرصا مؤجال. يف 

االسرتاحة واالنتظار ال نفعل سوى االنتظار وعياء االنتظار وكسل االنتظار.
مل أولد شاعرا وال أعرف ماذا ولدت، كان الكالم مل ينقسم بعد متاما اىل شعر ونثر، 
وتأخر كل يشء حتى انقسم. كانت هناك تلك القدرة السحرية عىل التامهي التي جتعلنا 
بال صورة وال شخص، نحيل وجودنا وذواتنا كل مرة عىل وحدات كربى هي يف خلدنا 
ال تنقسم. تأخر الوقت حتى انقسمنا اىل ذوات وانقسم الكالم وانقسمت الثقافة، تأخر 

الوقت حتى بدأنا احلب واحلياة والكتابة.
مل اولد شاعرا لكني وجدت نفيس اكتب …

أعيد قراءة قصيدة فأحس كأهنا نسجت من أحرف معينة. نظرت هكذا يف قصيدة يل 
صور فوجدهتا من صاد وضاد وطاء...الخ. قراءة كهذه مسدودة بالطبع وال ميكن أن 
نبني عليها إال يف حساب طلسمي لألحرف، فنحن اعتدنا أن نقف عىل اجلمل وحدها، 
إذ ال يصنع معنى من مفردة وال من صوت، وملاذا ال نقول أن يف الشعر جزءا طلسميا 
فعال وأن لالداللة فيه مثل ما للداللة. مثة ما ال يتعقل وال يفهم يف الشعر مع بقائه فاعال 
وحيويا يف القصيدة. ليس هذا بالرضورة من بقايا السحر. فاأللفاظ تشعوذ وتغر بنفسها 
وتتظاهر بذواهتا. اننا ال نتورع عن صالت مع الكلامت وحدها. صالت غامضة وهوسية 
ومغناطيسية لكنها مع ذلك قائمة، حني نكتب نرى األلفاظ اكثر مما نرى املعاين التي تنعقد، 
واىل األبد، خفية عنا. نرى ألفاظا تقودنا اىل أبعد أو تنتظرنا هناك، وهي جزء من هذا 
الصوت. االيقاع، احلس الذي ينظم، الكالم أو حيوكه، والكالم يف النهاية مجل، مجل فعلية 
أو أشكال مجل أو أشياء مجل، لكن بعض األلفاظ، يسطع يف اجلمل وفيه يشء ما يظل عصيا 
عىل اإلدراك. مثة هذا العنرص الطلميس ولكن املادي أيضا الذي جيعل الكالم ال لالدراك 
املفردات  بقوة  اإلحساس  هذا  من  ننجو  أن  ميكن  هل  واحلس.  للمس  ولكن  فحسب 
اخلاصة، الذي هو جزء من سحر الشعر نفسه. قوة اللغة القدرية والعمياء، القوة الدهرية، 
وقاموس  أيضا؟.  وسحريا  وقدريا  تارخييا  اللغة  فعل  يستمر  أال  واملحفوظ،  املكنون  قوة 

الشاعر أليس تعويذته عىل نحو ما، أليس طبيعته وكائناته وأشياء، أي حياته داخل الشعر.
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مؤلفاته:
العربية،  األبحاث  مؤسسة  بريوت،  صور،   -١

.١٩٨٥
French translation: Le poème de Tyr, by 
Kadhim Jihad, Paris, Actes Sud, 2002.

الوقت بجرات كبرية، بريوت، دار الفارايب،   -٢
.١٩٨٢

االمثال  بصيد  مسبوًقا  االوىل  الشتوة  زوار   -٣
يليه مدفن زجاجية، تريوت، دار املطبوعات 

الرشقية، ١٩٨٥. (ثالثية)
نقد االمل، بريوت، دار املطبوعات الرشقية،   -٤

.١٩٨٧
خالء هذا القدح، بريوت، دار اجلديد، ١٩٩٠.  -٥

حجرات، بريوت، دار اجلديد، ١٩٩٢.  -٦
اشقاء ندمنا، بريوت، دار النهار، ١٩٩٣.  -٧

ملريض هو األمل، بريوت، املسار لالبحاث   -٨
والتوثيق والنرش، ١٩٩٧.

لالبحاث  املسار  بريوت،  الربد،  يف  لفظ   -٩
والتوثيق والنرش، ٢٠٠٠.

للكتب  الريس  رياض  بريوت،  دم،  حتليل   -١٠
والنرش، ٢٠٠٢.

اآلداب،  دار  بريوت،  معمل،  بال  اجلسد   -١١
.٢٠٠٣

دار  بريوت،  األرجح،  عىل  قليال،  رمبا،   -١٢
الفارايب، ٢٠٠٤.

 Eine Saison in Berlin, Vienna, Edition  -١٣
Selene, 2004.

اآلداب،  دار  بريوت،  حطابا،  تشبه  شجرة   -١٤
.٢٠٠٥

العربية  املؤسسة  بريوت،  الشعرية،  ألعامل   -١٥
للدراسات والنرش، ٢٠٠٧.

عند  يل  تبني  كام  مبددة  سرية  لكنها  الكلامت،  مع  سرييت  استدعي  أن  بودي  كان 
الرواية  يف  الروائح  تبعثها  التي  تلك  نظري  خاصة  تذكر  طاقة  اىل  حتتاج  اهنا  أو  املحاولة، 
الربوستية، أي اهنا نوع من الذاكرة داخل الذاكرة وقلام يقص اىل اخلارج. طفولتنا حموطة 
ال  نتوج  اننا  سلطة،  يغدو  املهم  أو  الالمفهوم  وكلامت،  وأشياء  وجوه  أوثان  باألوثان، 
ويتنّصب  تزول  األوثان  معنى.  تكون  أن  قبل  قوة  هكذا  الكلمة  طلسميته،  أو  معناه 
غريها، يف كل مرحلة وال مراء (أحببت اآلن أن أدرج هذه اللفظة التي قلام خطرت يل) 
يف أن وثنية اللغة ليست طارئة ففي وسع أكثر األلفاظ سريورة أن تغدو يف حلظة ما نذيرا 
خطرا. ليس هلذا قرب من الشعاراتية التي هي نوع من فهم أجوف، ووضوح بال فهم، 
فثمة دائام هذا الشعور بأن يف اللغة نا انفقد، وانه ال يزال بعد يف الداخل. األصل والرس 
واالتصال املبارش. مثة لغة وراء اللغة هي التي توثنها. لغة املبهم الذي هو قوة االتصال 
املفقود، أو املعنى الذي مل تعد حتتمله اللغة، وما من مفردة كلمة أو من حرف ال ميتلك 
القدرة عىل أن يغدو يف حلظة حمريا غري متوقع. السحر فعل كالمي كام نتذكر، والشعر 
ليس سحرا لكنه ال يتربأ من السحر، مثة هذا الالمفهوم الذي ال نعرف كيف ندرجه 
نشعر  أن  قربه،  منر  أن  املهم  لكن  ما.  قراءة  يف  إدراجه  احلال  بطبيعه  وميكن  قراءة،  يف 
مبغناطيسيته، بقوته، بإعادته لذاكرة البهم التي هي، عىل نحو ما، ذاكرتنا األخرى، فام 

ال ُيتعّقل جزء دائم من الرس الشعري.
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عن املؤلف:
مراجعات كتب:

النهار، ٥/١ و١٩٨٧/٧/١٦: عن نقد االمل.  -١
النهار، ١٩٩٠/١١/٥ و١٩٩١/٦/٦: عن خالء   -٢

هذا القدح.
والسفري   ٩ ص   ،١٩٩٢/٦/٣٠ النهار،   -٣

١٩٩٢/٨/١٢ ص ١٢: عن حجرات 
احلياة، ١٩٩٨/٢/٦، ص ٢٠، و١٩٩٨/٤/٢٨،   -٤
ص ١٩: عن ملريض هو األمل، ملحمد عيل 

شمس الدين.

النهار، ٢٠٠٠/١٠/٧، ملحق ص ١: عن لفظ   -٥
يف الربد.

ادب ونقد، ٢٠٠٠، ١٧٨/١، ص ٩١، عن   -٦
الشاعر.

مقابالت: 
ص١٠  و١٩٩٢/٩/١،   ١٩٩٠/٨/٩ السفري،   -١

و١٩٩٩/١/٨.
ملحق  و١٩٩٣/١/٩،   ١٩٩٠/١٢/١٢ النهار،   -٢

ص١٩.
ترشين، ١٩٩٨/٩/١٩.  -٤



٢٦٥ 

محّمد عز الدين عبد الواحد التازي
النوع األديب: كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٤٨يف فاس، املغرب.
ثقافته: تعّلم يف املدرسة األمريّية، فاس، ١٩٥٤-١٩٦٠؛ فثانوّية القروّيني، فاس، ١٩٦٠-
-١٩٦٧ فاس،  عبداهللا،  بن  حمّمد  جامعة  اِإلنسانّية،  والعلوم  اآلداب  كّلية  دخل  ١٩٦٧؛ 

١٩٧٠؛ وحصل عىل شهادة استكامل الدروس (الدراسات العليا، السلك الثالث).

الكونفدرالّية  عضو  املغرب؛  كّتاب  اّتحاد  عضو  العربّية،  اللغة  أستاذ  سطور:  يف  حياته 
الدميقراطّية للشغل والنقابة الوطنّية للتعليم. زار ليبيا (١٩٧٥، ١٩٨٣) وتونس (١٩٧٨)، كام 

زار إسبانيا (١٩٦٩، ١٩٧٠، ١٩٧٧). متزّوج وله ابن.

صفحته عىل اإلنرتنت:
http://www.mohamedazeddinetazi.com

السرية:
انفلتُّ من رحم األم يف يوم ما من أحد شهور العام ١٩٤٨. بدأت أرى وأمنو داخل الرؤية، 
من  بالعديد  مسكون  فقري  فاّيس  بيت  يف  والتفاصيل،  الّصور  من  الطفولّية  ذاكريت  أكّون 
سطوح  ملراقبة  األبراج  عىل  املبثوثة  الفرنيس  االستعامر  ومراصد  واجلّن  وباألرواح  األرس، 
وأزقة املدينة. أصوات املاء املرتقرق من الساقية، واألشباح، والفدائيني الذين اختفوا يف أحد 
ا،  دهاليز دارنا، فتحّولوا إىل محائم، كّلها صور سكنت خيايل. كنت أرى األربعني حراميًّ
وعيل بابا، خيرجون من حكاية اجلّدة، ويطّلون بخياهلم يف الليايل القمراء عىل باحة الدار من 
السطح، كام رأيت وجوه اجلنود الكورسيكّيني والسنغالّيني خترتق فضاء أزّقة احلي. رأيت 
صور املقاومة، ومل أكن شجاًعا أو مذعوًرا، حاًملا كنت بالرؤى التي تتكّون من الصور. 
بدأت أكتشف بعنف الصدمة، التباس عالقايت العائلّية. أّمي مطّلقة وأنا وإّياها نعيش يف 

كنف جّدي الذي أدعوه أيب كام أدعوها أختي.
التباس آخر يشّكله فضاء فاس املدينة، من خالل األسوار برسّيتها الغامضة، وعاملها 
وأسوار   ...عنرتةو  ،وليلة ليلة  ألف  حكايات  حتتضن  التي  املدينة  أسوار  امليثولوجي: 
الرشاردة حيث ثانوّية القروّيني التي درست فيها علوم الفقه واحلديث واللغة واألدب 
العريب القدمي، داخل برامج التعليم األصيل (القروّيني). كنت اقرأ شعر السّياب* والبيايت* 
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وجمّلتي اآلداب و شعر اللبنانّيَتْين، وبعض مرتمجات الرواية والقّصة القصرية العاملّية. كنت 
ممّزًقا بني الهوتّية الدراسة ورحابة ومجالّية قراءايت اخلاصة. أساتذيت يف هذه املرحلة الثانوّية 
(علامء القروّيني) مل تكن تعجبهم كتابايت احلديثة، ومناقشايت املتحّدية لطقوسّية الالهوت. 
بدأت أكتب خواطر ومذّكرات وأشباه قصص منذ ١٩٦٢، وكان عامل الكتابة أكرب من 
حميط العزلة الذي عشت فيه، يف حّي (القصبة) الشعبي الفقري، كام كان الصمت أكرب من 

صخب سّكان احلي.
يف عام ١٩٦٦ نرشُت أوىل قصيص بجريدة العمل، وكنت حماًرصا باخلوف والدهشة 
بالكّلية،  اآلداب  كّلية  يف  عالقايت  من  الكتابة،  عىل  اِإلرصار  توّلد  العامل.  امتالك  وحماولة 
وبعض األساتذة، أذكر من بينهم حمّمد بّرادة*، وحمّمد الّسرغيني وحسن املنيعي، وإبراهيم 
السوالمي. تشّعبت النقاشات حول عالقة األدب باِإليديولوجيا، ومفهوم النص األديب، 
وكشف  للفهم  وأداة  ملجأ  الكتابة  اختيار  عىل  حريًصا  رصت  السيايس.  املرحلة  وقلق 
كّلية  تعاضدّية  نّظمتها  التي  قصرية،  قّصة  أحسن  جائزة  نلت  الدواخل.  وتفجري  الرؤى 
اآلداب. تكّونت حلقة الطّالب الذين حياولون اِإلبداع. كّنا نلتقي يف مقهى فلورانسا بني 
عاّمي ١٩٦٨ و١٩٧٢، ومعنا بعض أساتذة الكّلية النّقاد والشعراء: الّسرغيني، بّرادة، حمّمد 
اخلّمار، أمحد املجاطي. وكان زمالئي الطّالب: حمّمد بنيس، أمحد بنميمون، وآخرون مل 
يستمّروا يف حضورهم اِإلبداعي. حصلت عىل عضوّية اّتحاد كّتاب املغرب يف سنة ١٩٦٩.
اشتغلُت مدّرًسا يف إحدى ضواحي فاس (املنزل)، وكانت جتربة عنيفة بالنسبة يل: فضاء 
القرية، نفور السّكان من األجنبي، عقلّية اِإلدارة البريوقراطّية... ّمث انتقلت للعمل مدّرًسا 
بثانوّيات فاس، وأكملت دراستي اجلامعّية، وأنا اآلن أعّد رسالة جامعّية. تزّوجت زواًجا 

فاشًال أنجبت منه ابني نوفل، ومعي اآلن زوجتي الثانية، فاطمة، ضوئي الذي ال يرحل.
ظّل املكان الرمزي يسكنني، بدًء من الرحم إىل املقربة، واألسوار والدروب املوحشة 
تارخيه  حيمل  رمزي  وكداّل  امليثولوجّية،  بحمولته  املكان  املطرية،  الصمت  مساءات  يف 
السيايس والواقعي، وأبعاده األسطورّية. وحني يصري املكان ذاكرة فإّن هذه الذاكرة تنترش 
الفردّية  للذات  التحتي  القاع  يف  املبّطنة  العميقة  الرؤى  الكتابة.  فضاء  وتؤّسس  األزمنة  يف 
واجلامعّية مبسارهيا الرسية. الرؤى املنسية، هي التي أحاول أن أتذّكر، ومنها أحاول أن أشّكل 
الفضاء الرمزي املتعّدد الدالالت. يف هذا املعنى - ميكن أن تنتظم جمموعتي القصصّية األوىل: 
أوصال الشجر املقطوعة، التي نرشهتا يل دار النرش املغربّية سنة ١٩٧٥، وجمموعتي الثانية: 
النداء باألسامء، وقد نرشهتا دار اآلفاق اجلديدة ببريوت سنة ١٩٨١، وأيًضا روايتي األوىل: 
أبراج املدينة التي نرشهتا دار آفاق عربّية ببغداد عام ١٩٧٨، ّمث روايتي الثانية رحيل البحر 
املغربّية  الرشكة  مع  باالشرتاك  والنرش،  للدراسات  العربّية  املؤّسسة  ببريوت،  نرشت  التي 
للنارشين املّتحدين سنة ١٩٨٣. وأعاميل القصصّية والروائّية األخرى التي تنتظر النرش. أنا 
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

أوصال الشجر املقطوعة، الدار البيضاء، دار   -١
النرش املغربّية، ١٩٧٢.

النداء باألسامء، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة،   -٢
.١٩٨١

يشء من رائحته، منشورات اكات، ١٩٩٩.  -٣
تبقال  دار  البيضاء،  الدار  سوداء،  شمس   -٤

للنرش، ٢٠٠٠.

ب) روايات:
أبراج املدينة، بغداد، منشورات اّتحاد كّتاب   -١
العراق/ يف  األدباء  اّتحاد  مع  بالتعاون  املغرب 

دار آفاق عربّية، ١٩٧٨.
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  البحر،  رحيل   -٢

للدراسات والنرش، ١٩٨٣.
الدار  زفزاف،  حمّمد  روايات  يف  الرسد   -٣

البيضاء، دار النرش املغربّية، ١٩٨٥.
املبائه، الدار البيضاء، أفريقيا الرشق، ١٩٨٨.  -٤

البيضاء،  الدار  القمر،  حتت  القبور،  فوق   -٥
عيون، ١٩٨٩.

أّيها الراعي، الرباط، دار األمان، ١٩٩٠.  -٦

الصحافة  وكاالت  القاهرة،  اخلفافيش،   -٧
العربية، ٢٠٠٢.

خفق اجنحة، الرباط، طب بريس، ٢٠٠٢.  -٨
كائنات حمتملة، القاهرة، دار اهلالل، ٢٠٠٣.  -٩

ج) دراسات:
الكتابة الروائّية يف رفقة السالح والقمر الدار   -١

البيضاء، دار النرش املغربّية، ١٩٨٥.

د) كتابات أخرى:
اآلفاق  دار  البيضاء،  الدار  صحايف،  يومّيات   -١

اجلديدة، ١٩٩٦. 
مذكرات سفري، املغرب، مطابع األنباء، ٢٠٠٠.   -٢

عن املؤّلف:
مقاالت:

اآلداب، ايار/حزيران ١٩٩٧، ص ١١٢.  -١

مقابالت:
املغربّية  الثقافة  من  عالمات  بول:  شاوول*،   -١
العربّية للدراسات  املؤّسسة  بريوت،  احلديثة، 

والنرش، ١٩٧٩، ص ٨١-٨٦.
املوقف األديب، رقم ٦٩، ١٩٩٢، ص ٢٦.  -٢

أسافر يف الذاكرة، يف الصمت والتجّلي، يف عنف الواقع، يف املوت والعشق الدائمني، وهذا 
هو سفري يف الكتابة.

(تونس -  وخارجه  املغرب  داخل  ندوات  عّدة  يف  املغرب  كّتاب  اّتحاد  مّثلت  ولقد 
ليبيا)، كام زرت إسبانيا ثالث مّرات. التقيت بكثري من األدباء العرب، وتربطني ببعضهم 
صالت محيمة كعبد الرمحن منيف*، وعبد الرمحن جميد الربيعي*، وحليم بركات*، صنع 

اهللا إبراهيم*، إلياس خوري*، وأمحد عبد املعطي حجازي*.
أقاوم  كي  أكتب  احلياة.  يف  مرشوعي  هو  والروائّية،  القصصّية  الكتابة  يف  مرشوعي 
غري  ختيلية،  معارضة  عن  بحًثا  واملعنى،  الشكل  يف  املتغّيرات،  عن  بحًثا  أكتب  املوت. 

تطابقّية، للواقع اليومي.



 ٢٦٨

زكريا تامر
النوع األديب:  كاتب قصص.

والدته: ١٩٣١ يف دمشق، سورية.
ثقافته: تعّلم يف املدرسة الرسمّية حتى عمر ١٣ حني غادرها ليتابع حتصيله العلمي يف املنزل، 

وقد أخذ إضافة إىل ذلك دروًسا يف الفنون اليدوّية.

حياته يف سطور: عامل يف معمل املوازين، ١٩٤٤-١٩٥٠. موّظف يف وزارة الثقافة، دمشق 
من سنة ١٩٦٠. رئيس حترير جمّلة املوقف األديب، ١٩٦٣-١٩٦٥. مؤّلف برامج تلفزيونّية يف 
جّدة (السعودّية)، ١٩٦٥-١٩٦٦. مراقب يف وزارة اِإلعالم، دمشق ّمث مدير املخطوطات 
للتلفزيون السوري. رئيس حترير جمّلة املعرفة، ١٩٧٩-١٩٨٠ وجمّلة الراىفء لألطفال وغريمها 
من املجالت. انتقل إىل لندن سنة ١٩٨٠ وراح يكتب ملجّلة التضامن (لندن). متزّوج وله 

أوالد.

السرية*:
عندما بدأُت الكتابة مل أحاول التقّيد أو اخلضوع ألساليب سائدة، بل كتبت ما كنُت أطمح 

إىل قوله مستخدًما بحّرية مطلقة كّل ما من شأنه مساعديت عىل التعبري [...].
العنف يف قصيص ليس بضاعة مستوردة، أو عقدة نفسّية أو نوًعا من اِإلثارة والتشويق، 
إّنه فقط تعبري عن حياتنا اليومّية. نحن نعيش يف عامل مفرتس سّفاح ال مينحنا سوى السجون 
واخليبة والرماد وجيللنا باهلزائم. إّن اِإلنسان العريب يتعّرض يومًيا ملجازر وحشّية، فليس من 

املستطاع الكتابة عن الياسمني الوديع، بينام النابامل يشعل حرائقه يف اللحم البرشي.
األبيض.  اجلواد  لصهيل  عفوي  امتداد  هو  الرماد،  يف  ربيع  أّن،  تامر  زكريا  ويرى 
والذين  سعيًدا.  ا  حرًّ اِإلنسان  حييا  أن  يف  الضارية  الرغبة  يف  يتجّسد  الكتابني  يف  وااللتزام 
يقولون إّني كنت أكثر فًنا يف كتايب األّول يتجاهلون االختالف يف املوضوع الذي يعاجله 
كل كتاب. وهم يفتقدون الروح الغنائّية التي كانت مسيطرة عىل، صهيل اجلواد األبيض، 

والتي اختفت يف، ربيع يف الرماد...
جيب أن يكون للصغار احلّق يف قراءة قصص غري رديئة.. حني أكتب قصًصا للصغار 
ال أحاول البتة اهلروب من عامل الكبار، إّنام أبغي حتقيق املزيد من التوّغل يف عامل الكبار 

احلافل بالبؤس.



زكريا تامر ٢٦٩

 

مؤّلفاته:
أ) قصص:

شعر،  جمّلة  بريوت،  األبيض،  اجلواد  صهيل   -١
١٩٦٠؛ ط ٢، دمشق، ١٩٧٨.

الثقافة  وزارة  دمشق،  الرماد،  يف  ربيع   -٢
واِإلرشاد القومي، ١٩٦٣.

العرب،  الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  الرعد،   -٣
.١٩٧٠

الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  احلرائق،  دمشق   -٤
العرب، ١٩٧٣.

الثقافة  وزارة  دمشق،  النهر،  سكت  ملاذا   -٥
واِإلرشاد القومي، ١٩٧٣.

النمر يف اليوم العارش، بريوت، دار اآلداب،   -٦
.١٩٧٨

عندما هياجر السنونو، دمشق، اّتحاد الكّتاب   -٧
العرب، ١٩٨٣.

الرّيس،  رياض  لندن - بريوت،  نوح،  نداء   -٨
.١٩٩٤

الرّيس،  رياض  لندن - بريوت،  سنضحك،   -٩
.١٩٩٧

الرّيس،  رياض  لندن - بريوت،  احلرصم،   -١٠
.٢٠٠٠

رياض  لندن - بريوت،  ركب،  تكسري   -١١
الرّيس، ٢٠٠٢.

رياض  بريوت،  الكاملة،  القصصّية  األعامل   -١٢
الرّيس، ال تاريخ.

ب) قصص لألطفال:
البيت، بريوت، الدار الفّني العريب، ١٩٧٥.  -١

قالت الوردة للسنونو، دمشق، اّتحاد الكّتاب   -٢
العرب، ١٩٧٧.

بالد األرانب، بريوت، ١٩٧٩.  -٣

كتابات أخرى:
قصرية،  مقاالت  لقاتله،  القتيل  هجاء   -١

بريوت، رياض الرّيس، ٢٠٠٣.

كام أّن الكتابة للصغار بالنسبة إّيل ليست تعبًريا عن اليأس من الكبار.. وال أختّيل الكتابة 
للصغار نوًعا من العودة إىل أّيام الطفولة إّني أكره أّيام الطفولة، فهي تزخر أيًضا بالتعاسة.. 
وعامل الكبار، عندما يكون مشوًها وحمروًما من الفرح اِإلنساين، فمن املؤكد أّن صغاره 
ليسوا أطفاًال حقيقيني، بل لن يكونوا أكثر من حيوانات صغرية تتعّذب دون أن متلك 

حنجرة قادرة عىل االحتجاج، إّني كتبت لألطفال ألّني أحّب األطفال...
إّني أحّب دمشق ألّني أحّس أّنها املدينة التي سأسقط يوًما ميًتا فوق أرضها. وأنا أحّبها 
أيًضا ألّنها متنحني الشقاء والفرح يف آن واحد. ومن يعتقد بوجود مدينة متنح الفرح فقط 

فهو خملوق مل تطأ قدماه البتة أرض الواقع.
أعدائها.  هزمية  وعىل  التطّور  عىل  وبالقدرة  باحلياة،  مفعمة  شجاعة،  مدينة  ودمشق 
وهي ليست بحاجة إىل قصائد متباكية تصلح لِإللقاء واملأمت، فمن املالحظ أّن عدًدا من 
أبناء دمشق يتّرصفون كالشاعر املراهق الذي هيجر حبيبته كي يكتب قصيدة يصف فيها 

عذاب البعاد ولوعة الفراق وأمل احلنني...

* [مقطع من جريدة الرأي (عّمان)، ١٩٧٦/٥/٢٣، ص ٨].



زكريا تامر  ٢٧٠

 

عن املؤّلف:
حافظ*، صربي: زكريا تامر: شاعر الرعب   -١
الثاين  كانون  (القاهرة)،  الطليعة   ،واجلامل

١٩٧٣، ص ١٦٤-١٧٣.
أقاصيص  يف  تامر  زكريا  كلود:  كرول،   -٢
خمتارة، الفكر العريب (طرابلس - ليبيا)، السنة 
ص ٢٦٨-  ،(١٩٨٠ (متوز - آب   ١٦ عدد   ،٢

٢٧٥. حتتوي نبذة عن حياة املؤّلف.

مقابلة:
الرأي (األردن)، ١٩٧٦/٥/٢٣. مقابلة حتتوي   -١

قائمة أعامله ونبذة عن حياته.

مقاالت:
النهار، ١٩٩٤/١٠/٢٩، ص ٣؛ ١٩٩٤/١٠/٢٠،   -١
ص ١٥؛ ١٩٩٨/١/٣، ص ١٤؛ ١٩٩٤/١١/٢٦، 
ص ١٧؛ ١٩٩٤/١١/٣، ص ١٥؛ ١٩٩٥/٦/٢٨، 

ص ١٧.
البعث، ١٩٩٥/٤/١٩، ص ٩.  -٢

السياسة، ١٩٩٥/٢/٨، ص ٣١.  -٣
احلياة، ١٩٩٧/٤/٧، ص ١٣؛ ١٩٩٧/١٢/١٩،   -٤

ص ٢٠.
األهرام، ١٩٩٥/٩/١٠، ص ٢١.  -٥



٢٧١ 

فؤاد الَتَكْريل
النوع األديب: كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٢٧ يف بغداد، العراق.
وفاته: ٢٠٠٨

ثقافته: شهادة يف احلقوق من كّلية احلقوق يف بغداد.
حياته يف سطور: قاض يف املحاكم املدنّية يف العراق حتى عام ١٩٧٩. رئيس حترير جمّلة 
األديب املعارص. انتفى اختيارًيا بأوروبا الرشقّية وبفرنسا. نال جائزة السلطان عويس عام 

٢٠٠٠. زار إنكلرتا وإسبانيا.

السرية*:
املؤّثرات البيئة والقراءات وكّل ما خيتّص بتحصيل الثقافة أو املعلومات الثقافّية ليست 
هي التي متلك الكلمة األخرية يف تكوين املثّقف املبدع. ورغم ما يكتنف عملّية اخللق من 
غوامض مل يسرب غورها حتى اآلن بشكل كامل، فإّني أعتقد أّن اجلهد الداخيل لشخص 
الفنان لتحقيق أفكاره اخلاصة عن فّنه هو الذي يضع اللمسة النهائّية عىل صورته كفّنان 
أصيل. لذلك ال أجد أّي داللة كبرية يف أن أقول إّني قرأت أقاصيص متنّوعة كثرية حال 
أتذّكر  كام  وزفايح  وشيخوف  موبسان  األمر:  أّول  مرتمجة  أقاصيص  ذلك.  استطاعتي 
أقاصيص عربّية ملحمود تيمور* وأيوب*. ولفتت نظري جمموعة الصبي األعرج لتوفيق 
يوسف عواد*. أثرت يب لغته املبارشة البسيطة، وتركيب أقاصيصه. ويف احلقيقة شعرت 
اّطالعي  ازداد  ّمث  بالتنفيذ.  يبدأ  أن  قبل  األقصوصة  كتابة  لعملّية  خيّطط  الرجل  هذا  أّن 
سعة متّكني من بعض اللغات األجنبّية، وأّثرت يب أقاصيص (كاترين مانسفيلد). لكّني، 
استمراًرا مع فكريت التي أسلفتها، ال أعتقد أّن كّل هذه القراءات ميكن أن تفّسر نوع 
 الفكرة يف  يكمن  كّله  املوضوع  يف  الفّعال  العنرص  إّن  ذلك.  بعد  أنتجته  الذي  العمل 
التي كانت مستحوذة عيل منذ البدء بكتابة أقصوصة عراقّية ذات مستوى فّني عال، ويف 
البحث املستمّر والتجريب ّمث يف التفكري (ليًال وهناًرا دون مبالغة) يف كيفّية الوصول إىل 

هذا اهلدف.
الفكرة التي كنُت أشعر هبا عن نوعّية األقصوصة العراقّية - العربّية، التقطت أثرها يف 
العيون اخلرض (١٩٥٠). أحسست بعد كتابة هذه األقصوصة (التي ّمتت خالل ثالثة أّيام) 



فؤاد الَتَكْريل  ٢٧٢

 

مؤّلفاته:
أ) قصص:

الثقافة  منشورات  بغداد،  اآلخر،  الوجه   -١
اجلديدة، ١٩٦٠.

French translation: L’autre face, by 
Odette Petit and Wanda Voisin, Paris, 
Publisud, 1991.

قصص خمتارة، بغداد، ١٩٦١.  -٢
للثقافة  املدى  الكاملة،  القصص - األعامل   -٣

والنرش والتوزيع، ٢٠٠٢.
والنرش  للثقافة  املدى  الالمرئيات،  خزين   -٤

والتوزيع، ٢٠٠٤.

ب) روايات ومرسحيات:
الرجع البعيد، بريوت، دار ابن رشد للطباعة،   -١

١٩٨٠. رواية.
English translation: The long way back, 
by Catherine Cobham, Cairo, AUC press, 
2001.

الصخرة والطوف، القاهرة، خمتارات فصول   -٢

(٦٢)، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٩. 
مرسحّيات.

للنرش،  اجلنوب  دار  تونس،  النار،  موعد   -٣
١٩٩١. تقدمي توفيق بّكار.

للثقافة  املدى  الكاملة،  املرسحيات - األعامل   -٤
والنرش والتوزيع، ٢٠٠٢.

للطباعة  املدى  دار  والالجواب،  الالسؤال   -٥
والنرش والتوزيع، ٢٠٠٧. رواية.

عن املؤّلف:
يف  اِإلنسان  جاسم:  حمسن  املوسوي*،   -١
يف  دراسة  التكريل،  لفؤاد  البعيد  الرجع  رواية 
األساليب الروائّية. الفكر العريب املعارص، عدد 

١٨ (شباط - آذار ١٩٨٢)، ص ٢٢٧-٢٣٤.

مقابالت:
بريوت املساء، ١٩٧٥/١/٧،  ص ٥٩.   -١
الثورة، بغداد، ١٩٧٦/٩/١٩، ص ٦.   -٢

أّني قد أستطيع أن أنتهي إىل نتيجة وأّن كّل خيااليت وتصّورايت يف األقصوصة ميكن أن تطبق 
وأن تنّفذ. ولقد شّجعني هذا األمر كثًريا، ومل أدرك أّني فتحت لنفيس باًبا عىل قلق مستمّر 

وتعذيب وجهد غري مثمر يف أغلب األحيان.

* [مقطع من حوار يف بريوت املساء، ١٩٧٥/١/٧،  ص ٥٩].



٢٧٣ 

 

مؤّلفاته:
أ) دراسات:

الشايب وجربان، بريوت، دار الثقافة، ١٩٦٧؛   -١
ط ٥، طرابلس، الدار العربّية للكتاب، ١٩٨٤.
املطابع  طرابلس،  الوطن،  شاعر  رفيق،   -٢
الفرجاين،  مكتبة  ط ٢،  ١٩٦٥؛  احلكومّية، 
١٩٧١. دراسة عن الشاعر الليبي، أمحد رفيق 

املهداوي (١٨٩٨-١٩٦١).
دار  بريوت،  ليبيا،  يف  اجلهاد  معارك  معجم   -٣
الثقافة، ١٩٧٢؛ ط ٥، طرابلس، الدار العربّية 

للكتاب، ١٩٨٣. 
االستعامر  تاريخ  يف  دراسات  القرضابية:  بعد   -٤

االيطايل يف ليبيا، بريوت، دار الثقافة، ١٩٧٣؛ 
ط ٢، طرابلس، الدار العربّية للكتاب، ١٩٧٨.
الفنون  إدارة  طرابلس،  الكلامت،  عرب  رحلة   -٥
والثقافة، ١٩٧٣؛ ط ٢، املنشأة العامة للنرش 

والتوزيع واِإلعالن، ١٩٧٩.
لبعض  ودراسات  مقاالت  أدبّية:  كّراسات   -٦
إعالم األدب الغربّية، طرابلس، الدار العربّية 

للكتاب، ١٩٨٠؛ ط ٢، ١٩٧٧.
البحر  حضاريت  بني  طرابلس  مدينة:  حكاية   -٧
والصحراء، طرابلس، الدار العربّية للكتاب، 

١٩٨٠؛ ط ٢، ١٩٨٥.
معارك اجلهاد الليبي من خالل اخلطط احلربّية   -٨
للنرش  العامة  املنشأة  طرابلس،  االيطالّية، 

ييس لِّ خليفة محّمد التَّ
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٣٠ يف طرابلس، ليبيا.
ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية والثانوّية يف طرابلس وحصل عىل دبلوم التعليم.

 .١٩٥٢ سنة  من  الوطني  النّواب  جملس  عضو  ١٩٤٨-١٩٥١؛  مدّرس،  سطور:  يف  حياته 
وزير اِإلعالم والثقافة، ١٩٦٤-١٩٦٧؛ مؤّسس اللجنة العليا لرعاية الفنون واآلداب. كان 
أحد املؤّسسني جلمعّية الفكر. وتوّلى رئاسة اللجنة العليا لِإلذاعة، ١٩٦٢-١٩٦٣. عّين سفري 
العربّية  الدار  إدارة  ملجلس  رئيًسا  عّين   ١٩٧٤ سنة  يف   .١٩٦٨-١٩٧٠ املغرب،  لدى  ليبيا 
للكتاب وما زال يف هذا املنصب. توّلى الرئاسة األوىل الّتحاد األدباء والكّتاب الليبّيني، 
١٩٧٦-١٩٨٠. واشرتك يف مؤمترات وزراء اِإلعالم العرب وكان عضًوا يف الوفد الليبي إىل 
األدبّية  باجلائزة  وفاز  التونيس  الثقايف  الوسام  حيمل  والتعليمّية.  واألدبّية  الثقافّية  املؤمترات 
الدولّية للبحر األبيض املتوّسط، ١٩٧٦ بالرمو، ايطاليا. وتنقل يف خمتلف وظائفه حّتى عّين 

سنة ١٩٧٢ أميًنا عاًما للمجلس.

[نقصت السرية]
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والتوزيع واِإلعالن؛ ط ٢، ١٩٨٢. بحث.
من روائع الشعر العريب: خمتارات خليفة حمّمد   -٩
العربّية  الدار  طرابلس،  جمّلدان،  التلييس، 

للكتاب، ١٩٨٣؛ ط ٢، ١٩٨٥.
قصيدة البيت الواحد: مراجعة نقدّية، طرابلس،   -١٠
املنشأة العامة للنرش والتوزيع واِإلعالن، ١٩٨٣.

(ليبيا)،  طرابلس  قصص،  امليالد:  عيد  ليلة   -١١
املنشأة العامة للنرش والتوزيع واِإلعالن، ١٩٨٥.
نقدّية،  مراجعة  املعبد:  نقوش  يف  تأّمالت   -١٢
والتوزيع  للنرش  العامة  املنشأة  طرابلس، 

واِإلعالن، ١٩٨٦.
طرابلس،  البحر،  باب  عىل  قدمية  زخارف   -١٣
واِإلعالن،  والتوزيع  للنرش  العامة  املنشأة 

١٩٨٦. قصص قصرية.
الدار  (ليبيا)،  طرابلس  األول،  احلصاد  من   -١٤
اجلامهريية للنرش والتوزيع واِإلعالن، ١٩٨٩. 

مقاالت.
الدار  (ليبيا)،  طرابلس  حممد،  خليفة  ديوان   -١٥

العربية للكتاب، ١٩٨٩. شعر.
وقف عليها احلّب، (د.ن)، ١٩٨٩.  -١٦

املجانني، (د.ن)، ١٩٩١.  -١٧
النفيس من معاجم القواميس، (د.ن)، ٢٠٠٤.  -١٨
خمتارات خليفة حمّمد التلييس من روائع الشعر   -١٩
للكتاب،  العربّية  الدار  طرابلس،  العريب، 

(د.ت).

ب) ترمجات من اللغة االيطالّية:
 Luigi برياندللو  للوجيي  والتمثال  الفّنان   -١

Pirandello ، طرابلس - ليبيا، ١٩٦٧.

قصص إيطالّية، بريوت، ١٩٦٧. خمتارات من   -٢
قصص لبرياندللو.

ليلة عيد امليالد، بريوت، دار الثقافة (د.ت)؛   -٣
للنرش  العامة  املنشأة  طرابلس - ليبيا،  ط ٢، 
من  خمتارات   .١٩٨٥ واِإلعالن،  والتوزيع 

قصص ايطالّية.
وفرسان  االسبان  حكم  حتت  طرابلس   -٤
 ،Ettore Rossi رويس إليتوري  مالطا 
طرابلس - ليبيا، ١٩٦٩؛ ط ٢، املنشأة العامة 

للنرش والتوزيع واِإلعالن، ١٩٨٥.
برغنا لكستانزو   ١٥١٠-١٨٥٠ من  طرابلس   -٥
دار  طرابلس - ليبيا،   ،Costanzo Bergna

الفرجاين، ١٩٦٩.
التليو  ليبيا  يف  اجلغرايف  والكشف  الرّحالة   -٦
دار  طرابلس - ليبيا،   ،Atelio Maura مورا
الفرجاين، ١٩٧١؛ ط ٢، املنشأة العامة للنرش 

واِإلعالن والتوزيع، ١٩٨٥.
 A. لكاتشيا  الثاين  العثامين  العهد  أثناء  ليبيا   -٧

Cachia، بريوت، دار الثقافة، ١٩٧٤.

ليبيا منذ الفتح العريب حتى سنة ١٩١١ اليتوري   -٨
رويس، بريوت، دار الثقافة، ١٩٧٤.

سكان ليبيا، اجلزء اخلاص بطرابلس ألنريكو   -٩
اغوستيني Enrico Agostini، بريوت، ١٩٧٥.

طرابلس - ليبيا،  جيوليتي،  مذّكرات   -١٠
١٩٧٦؛ ط ٢، املنشأة العامة للنرش والتوزيع 

واِإلعالن.
 ،Italio Turotsi برقة اخلرضاء أليتليو تروتزي  -١١

.١٩٨٦

عن املؤلف:
اآلداب، حزيران ١٩٧٨، ص ٥١.  -١
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محمود أحمد َتْيمور
النوع األديب: كاتب قصص ومرسحي، روائي.

والدته: ١٨٩٤، حي درب سعادة، القاهرة، مرص.
وفاته: ١٩٧٣.

ثقافته: تعّلم يف املدرسة النارصّية االبتدائّية، فاِإلهلامّية الثانوّية وّمث أكمل دروسه الثانوّية يف 
البيت؛ التحق مبدرسة الزراعة العليا ّمث تركها ألسباب صّحية.

حياته يف سطور: موّظف يف وزارة احقانّية ملّدة سنة، ّمث موّظف يف الوزارة اخلارجّية ملدة 
ستة أشهر، ّمث تقاعد وتفّرغ للكتابة واملحارضات. عضو جممع اللغة العربّية واملجلس األعىل 
من  األوىل  اجلائزة  حاز  به.  القّصة  جلنة  ومقّرر  االجتامعّية  والعلوم  واألدب  الفنون  لرعاية 
جممع اللغة العربّية، وجائزة الدولة لألدب، ١٩٥٠، وجائزة الدولة التقديرّية يف اآلداب، 

١٩٦٢. غري متزّوج.

السرية*:
عندما ألتفت خلفي متكّشًفا مايض حيايت، أرى أربعة عوامل أساسّية قد عملُت يف تكويني 

كاتًبا:
األّول: والدي أمحد تيمور، والثاين شقيقي حمّمد، والثالث: حوادث خاصة كان 

هلا تأثري يف حتويل جمرى حيايت، والرابع واألخري: مطالعايت.
النشأة،  منذ  تعهدين  وقد  الكتابة،  مؤهالت  أورثني  قد  يكون  أن  جدير  فوالدي 
مث  حيايت  وحوادث  وأذكاه،  احلّب  ذلك  هذب  وأخي  والتأليف،  املطالعة  إىل  وحببت 
 (١)...]  .األدبّية حيايت  يف  اآلن  إىل  أترسمها  التي  الوجهة  يل  عّينت  التي  هي  مطالعايت 

ص١٤٩]
يف احلقيقة.. أنا مزيج من أيب وأخي، ولعّلك تعجب إذا قلت لك أّنني يف حماواليت 
القصصّية األوىل كنت أؤثر املصطلحات العربّية الفصحى عىل الكلامت املستعملة الشائعة.. 
العبيط..  سيد  الشيخ  و  متويل  وعم  مجعة..  الشيخ  مؤّلفايت:  يف  واضًحا  ذلك  بدا  وقد 
واملشافهة  والتدوين  الكتابة  لغة  بني  أو  املذهبني،  بني  رصاًعا  األدبّية  حيايت  زالت  وما 
واحلديث.. ويف وسعي أن أصارح بأن جتاريب يف التأليف طوال األعوام السالفة أقنعتني بأّن 
األدب اجلديد يقوم عىل دعامتني: تعبري مرشق يعول أكرب ما يعول عىل بالغة الفصحى 



حممود أمحد َتْيمور  ٢٧٦

نطاق..  أوسع  يف  العرصّية  الثقافة  ينابيع  من  يرتوي  رقيق  أصيل  وفن  البيانية،  وأساليبها 
ومهام يكن من أمري فإّني أعّد نفيس امتداًدا لشخصّية أيب وشخصّية أخي مًعا.. أحّس 

روحيهام هتيمنان عىل عقيل ووجداين وتوجهانني. [...(٢) ص ٧٠]
أطلق املرحوم الزميل أمحد خريي سعيد اسم املدرسة احلديثة عنواًنا للرفقة األدبّية التي 
التقت به يف قهوة الفن تناقش قضايا األدب العرصّية، كنت واحًدا من الرفاق، وقد 
ا، وكانت شخصّيته تتمّيز بالطرافة وخّفة  أسلمنا خلريي قيادة الزعامة، إذ كان أكربنا سنًّ
الروح، وفوق ذلك، كان غيوًرا عىل األدب.. والفن غرية ال جتارى.. وكان هدف تلك 
املدرسة هو الوثوب باألدب وثبة جديدة خترج به من دائرة التحّفظ والتقاليد املوروثة إىل 

رحاب فساح تالئم التطّور احلديث يف العامل املتحّضر...
وأحسبه قد نجح يف أداء هذه املهّمة إىل حّد بعيد حتى باتت القّصة ذات سيادة 
مثل  مشاغيل  بغريها  كانوا  كّتاًبا  إليها  جذبت  بالضاد،  الناطقني  بني  األدب  دولة  يف 
مثل  موهوبني  كّتاًبا  هلا  واستخلصت  املازين،  القادر  عبد  وإبراهيم  حسني  طه  الدكتور 
األرحب. العاملّية  حميط  إىل  الضّيق  نطاقها  وجاوزت  حمفوظ  ونجيب  احلكيم  توفيق 

[...(٢) ص٧١]
[وثالث األحداث اهلامة املؤّثرة يف حياة حممود تيمور وفّنه هو املرض... يقول ]:

منذ الصغر والعلل ترتّدد عيل حتى الفتها اآلن، وأصبت غري غريبة عّني. منذ سنني 
طويلة وأنا يف رقابة الطّب يف مأكيل ومرشيب، ويف نومي ويقظتي. سن يل هذا اجلبار قوانني 
ال أستطيع اخلروج عليها. فأنا أعيش من مريض يف قفص، أنظر إىل األصحاء من الناس 

يستمتعون بكامل حّريتهم، فأغبطهم وتنالني حرسة أليمة.
هكذا كنت أحّس يف أعامق نفيس بنقص حيجزين عن االستمتاع مبا ينعم به غريي، 
هذا النقص دفعني، وما زال يدفعني إىل أن أستكمل يف اخليال ما عجزت عن اتيانه يف 

الواقع [...]
[وعن احلدث الرابع اهلام وهو سفره إىل أوروبا يقول تيمور:] سافرت يف تلك الفرتة 
سنة ١٩٢٥ وما بعدها إىل أوروبا، ومكثت هبا حيًنا يزيد عىل العامني، قضيت معظمه يف 
سويرسا، فتفّرغت للقراءة، واّتصلت باألدب األورويب احلديث أقرب اّتصال، وطالعتني 
أثناء إقامتي هناك مرئيات ومناظر هزت نفيس، وتغلغلت يف صميم قلبي.. كام أّن خربيت 
أثر  هناك  عشتها  التي  اجلديدة  احلياة  هلذه  فكان  وتنّوعت.  اتسعت  هلا  ومعرفتي  باحلياة 
ال ينكر يف تطّور فكري، ورأيت عىل ضوء مطالعايت اجلديدة، وفهمي لنظرّيات األدب 
العاملي أّن اللون املحّلي ليس كّل يشء، بل هو بعض اليشء، وما األدب الكبري إّال أن يويل 
اِإلنسان وجهه شطر النفس البرشّية.. فحولت اّتجاهي نحو هذه الوجهة.. حماوًال التقّدم 

فيها ما استطعت [...]
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وميخائيل  الرحياين  وأمني  جربان  مؤلفات  حمّمد،  شقيقه  بإرشاد  ذلك،  بعد  [وعرف 
ا. فلام عاد  نعيمة*، فتأّثر هبا ورشع يؤّلف مقطوعات من الشعر املنثور تفيض حزًنا رومانسيًّ
حمّمد تيمور من أوروبا سنة ١٩١٤ وجهه إىل قراءة األدب األورويب، وبصفة خاصة قصص 

موباسان الفرنيس و تشيخوف الرويس، فملكا عليه نفسه]:
قرأت هلام، أو قل عببت من أقاصيصهام عًبا.. واستعت مطالعايت فيام بعد يف القصص 
األورويب وتشعبت، ولكّني حتى اليوم ما زلت حمتفًظا ملوباسان باملكان األّول يف نفيس، 
فهو عندي زعيم األقصوصة األكرب. وفن موباسان يف نظري فن كامل توّفرت فيه كّل 
العنارص الالزمة لبناء قّصة قوّية، من حيث عرض املوضوع ومعاجلته، وحتليل شخصّياته، 
وتسلسل احلوادث وخوامتها، كّل ذلك يف وضوح واتزان. وال أذكر أّني قرأت له قطعة مل 

هتزين [...]
ّمث انتقلت بعد ذلك إىل القصص الرويس، وقرأت تشيخوف و تورجنيف ومن 

ماثلهام، فرأيت تأثري موباسان واضًحا يف بعض انتاجهم.
ولذلك ال ندهش حينام نراه يوقع بعض أقاصيصه األوىل هكذا بقمل صاحب العزة 

.حممود بك تيمور موباسان املرصي
:[تشيخوف ويقول تيمور عن فن]

وأما تشيخوف فقد راعني منه أّنه يصور مآيس احلياة يف ألواح فنية ناطقة، لعّلها 
ال تستكمل صياغتها القصصية باملعنى الشائع للقّصة املحبوكة األطراف، ولكّنها بضعة 
من احلياة فيها حرارة وفيها خفوق. ومع ما يبدو من بساطة الظاهر يف هذه األلواح فإّنها 

تنطوي عىل معان عميقة، وحتليل للنفس البرشّية عجيب.
كّلام كان املرء خمفًقا يف كسب مغامن احلياة ومتعها، كان أشّد حرًصا وأقوى رغبة 
ولعّل  فقده.  عام  لنفسه  وتعزية  فاته:  عام  له  تعويًضا  مصباحه  انطفاء  بعد  اسمه  ختليد  يف 
مزجاة  بضاعة  األديب  أن  هو  اخللود  لفكرة  تقديًرا  الناس  أكثر  من  األدباء  أّن  يف  الّرس 
من  ارحتاله  بعد  تنتظره  التي  الشهرة  بتلك  األديب  يتعلل  أن  غرو  فال  كاسدة،  وحرفة 

عامل األحياء.
طيب  من  تعويض  إىل  يتطّلع  فإّنه  شيًئا،  ينال  وال  ويعطي  يعطي  األديب  كان  وملا 

األحدوثة، ضخم جزيل، ولو بعد عمر طويل! [...(١) ص١٥٠]
فإذا ساءلت نفيس: ماذا أريد بعد املوت أن يذكرين الناس به؟... مل أجد من جواب 
رصيح أركن إليه إّال أّني أرجو أن يعوّضني اهللا عام فقدت، وال أنشد غري ذلك من تعويض 

[...(١) ص١٥٣]

* [مقتطفات من (١) حوار مع املؤّلف يف الطليعة (القاهرة)، السنة ٩ (١٩٧٣/١٠)، ص ١٤٩-١٥٣؛ 
اد (بريوت)، ٢٠-١٩٧٣/٩/٢٧، ص ٧٠-٧١ ] (٢)، حوار مع املؤّلف يف الصيَّ
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مؤّلفاته:
أ) قصص وروايات:

الشيخ مجعة وقصص أخرى، القاهرة، املطبعة   -١
القّصة  عن  مقّدمة  مع   ،١٩٢٥ السلفّية، 
ودور  العريب  العامل  يف  جديد  كنوع  القصرية 
ومقّدمة   ،١٩٢٧ ط ٢،  تكوينه؛  يف  الكاتب 
للمؤّلف عن تاريخ القّصة القصرية يف مرص، 

ص ٣-١٦.
املطبعة  القاهرة،  أخرى،  وقصص  متويل  عّم   -٢

السلفّية، ١٩٢٥.
كل لقمتك بعرق جبينك، القاهرة، ١٩٢٦.  -٣

الشيخ سيد العبيط وقصص أخرى، القاهرة،   -٤
للمؤّلف  مقّدمة  مع   .١٩٢٦ السلفّية،  املطبعة 
عن أصل القصص القصرية يف األدب العاملي 

والعريب، كتبها سنة ١٩٢٥، ص ١-٤٧.
رجب أفندي، قّصة مرصّية، القاهرة، املطبعة   -٥

السلفّية، ١٩٢٨.
احلّج شلبي وقصص أخرى، القاهرة، مطبعة   -٦
أ.  لألستاذ  مقالة  تقّدمها   .١٩٣٠ االعتامد، 
ص ٣-١٠؛   ،العريب األدب  جتديد  شاده: 

ترمجت إىل العربّية (أكسفورد، ١٩٢٧).
أخرى،  وقصص  أرتيست  عامل  عيل  أبو   -٧

القاهرة، املطبعة السلفّية، ١٩٣٤.
وقصص  مرصّية  قصصّية  رواية  األطالل،   -٨

أخرى، القاهرة، املطبعة السلفّية، ١٩٣٤.
نداء املجهول، بريوت، دار املكشوف، ١٩٣٦.  -٩

القاهرة،  أخرى،  وقصص  اهللا  عفا  الشيخ   -١٠
املطبعة السلفّية، ١٩٣٦.

احلديث،  النرش  دار  القاهرة،  األوىل،  الرتبة   -١١
.١٩٣٧

احلديث،  النرش  دار  القاهرة،  غانية،  قلب   -١٢
١٩٣٧. مع مقّدمة للمؤّلف يف تذكار حافظ 
 ،٣ ط  ص ٣-١٧؛   ،(١٩٣٧/٣/٧) إبراهيم، 

بريوت، دار الثقافة، ١٩٦١.
احلديث،  النرش  دار  القاهرة،  األوىل،  الوثبة   -١٣

األوىل  املؤّلف  قصص  من  وخمتارات   .١٩٣٧
مع مقّدمة عن الفنون اجلميلة ودورها يف حياة 

اِإلنسان، ص ٦-٢٩.
القاهرة،  أخرى،  وقصص  الصغري  فرعون   -١٤

مطبعة املعارف، ١٩٣٩.
مطبعة  القاهرة،  اجلبني،  عىل  مكتوب   -١٥
املعارف، ١٩٤١. مع مقّدمة للمؤّلف عن فّن 
املؤّلف  وألقاها   ،القصرية القصص  كتابة 

جلمعّية الشباب املسيحي، ١٩٣٩/١٢/٢٣.
التجارّية  املكتبة  القاهرة،  الراوي،  قال   -١٦

الكربى، ١٩٤٢. مع مقّدمة لطه حسني*.
القاهرة،  أخرى،  وقصص  الشيطان  بنت   -١٧
للمؤّلف  مقّدمة  مع   .١٩٤٤ املعارف،  مطبعة 
 ،الشعب نشوء  يف  القصرية  القّصة  أثر  عن 

ص ٣-١٠.
عبلة، القاهرة، مطبعة املعارف، ١٩٤٤.  -١٨

مطبعة  القاهرة،  اخللييل،  خان  يف  كليوبرتا   -١٩
اآلداب، ١٩٤٥.

شفاه غليظة وقصص أخرى، القاهرة، مطبعة   -٢٠
االستقامة، ١٩٤٦.

سلوى يف مهّب الريح، قّصة مرصّية، القاهرة،   -٢١
.١٩٤٧

الكاتب  مطبعة  القاهرة،  اللثام،  خلف   -٢٢
املرصي، ١٩٤٨. قصص.

إحسان اهللا... وقصص أخرى، القاهرة، دار   -٢٣
املعارف، ١٩٤٩.

كل عام وأنتم بخري وقصص أخرى، القاهرة،   -٢٤
دار املعارف، ١٩٥٠.

شباب وغانيات، وأقاصيص أخرى، القاهرة،   -٢٥
مكتبة الرشكة العربّية للطباعة والنرش، ١٩٥١.
دار  القاهرة،  أخرى،  وقصص  الشوارب  أبو   -٢٦

املعارف، ١٩٥٣.
زامر احلّي، القاهرة، دار املعارف، ١٩٥٣.  -٢٧

أبو عيل الفّنان وقصص أخرى، القاهرة، دار   -٢٨
عامل  عيل  أبو  قّصة  جتديد   .١٩٥٤ املعارف، 

ارتيست (راجع رقم ٧ أعاله).
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ثائرون، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٥٥.  -٢٩
دنيا جديدة، القاهرة، مكتبة اآلداب، ١٩٥٨.  -٣٠
نّبوط الغفري، القاهرة، مكتبة اآلداب، ١٩٥٨.  -٣١

دار  القاهرة،  قصصّية،  رواية  شمروخ،   -٣٢
اهلالل، ١٩٥٨.

مترّحنا عجب، القاهرة، مكتبة اآلداب، ١٩٥٨.  -٣٣
إىل اللقاء أّيها احلب، رواية قصصّية، القاهرة،   -٣٤

الرشكة العربّية للطباعة والنرش، ١٩٥٩.
احلديث،  النارش  القاهرة،  الزرق،  املصابيح   -٣٥

١٩٦٠. رواية.
أنا القاتل وقصص أخرى، القاهرة، دار القمل،   -٣٦

.١٩٦١
انتصار احلياة وقصص أخرى، القاهرة، دار   -٣٧

املعارف، ١٩٦٣.
القومّية،  الدار  القاهرة،  ومخيسة،  مخسة   -٣٨

١٩٦٣. رواية.
القاهرة،  أخرى،  وقصص  أمحد،  أم  البارونة   -٣٩

دار املعارف، ١٩٦٧.
القاهرة،  أخرى،  وقصص  عوف  أبو  حكاية   -٤٠

دار هنضة مرص، ١٩٦٩.
اآلداب،  مكتبة  القاهرة،  طني،  من  معبود   -٤١

 .١٩٦٩
اليوم،  أخبار  مكتبة  القاهرة،  اليوم،  بنت   -٤٢

.١٩٧١
املكشوف،  دار  بريوت،  البحر،  حورّية   -٤٣

(د.ت).

ب) مرسحّيات:
املزّيفون، القاهرة، مكتبة اآلداب، (د. ت).  -١

القاهرة،  املوكب،  شكة،  أبو  الصعلوك،   -٢
(د.ن)، (د.ت).

العطايا،  مطبعة  القاهرة،  النيل،  عروس   -٣
١٩٤١. مرسحّية غنية يف اللغة العامية املرصّية.

سهاد أو اللحن التائه، القاهرة، مطبعة عيسى   -٤
البايب احللبي، ١٩٤٢.

املنقذة! (و) حفلة شاي، القاهرة، دار الكتب   -٥
األهلّية، ١٩٤٢.

الكربى،  التجارّية  املكتبة  القاهرة،  عوايل،   -٦
.١٩٤٢

مطبعة  القاهرة،  املوكب،  (و)  شوشو  أبو   -٧
التقّدم ودمشق، مكتبة ترقي، ١٩٤٣.

قنابل، القاهرة، جلنة النرش للجامعّيني، ١٩٤٣.  -٨

حّواء اخلالدة، القاهرة، مكتبة اآلداب، ١٩٤٥.  -٩
اليوم مخر، القاهرة، دار املعارف، ١٩٤٥.  -١٠

اهلالل،  مطبعة  القاهرة،   ،١٣ رقم  املخبأ،   -١١
١٩٤٩. مع مقّدمة للمؤّلف: لغة املرسح، بني 

الفصحى والعامية، ص ٥-١٠.
اين حال، القاهرة، دار املعارف، ١٩٥١.  -١٢

فداء، القاهرة، مكتبة اآلداب، ١٩٥١.  -١٣
كذب يف كذب، القاهرة، مكتبة اخلانجي،   -١٤

١٩٥٢. مرسحّية فصيحة.
املعارف،  دار  القاهرة،  إبليس،  من  أشطر   -١٥

.١٩٥٣
صقر قريش، القاهرة، مكتبة اآلداب، ١٩٥٦.  -١٦

ج) دراسات ومقاالت:
املرسح املرصي، القاهرة، ١٩٢٣.  -١

املطبعة  القاهرة،  وتطّورها،  القّصة  نشوء   -٢
يف  املؤّلف  ألقاها  حمارضة   .١٩٣٦ السلفّية، 

اجلامعة األمريكّية يف بريوت، ١٩٣٦.
مكتبة  القاهرة،  العريب،  املرسح  طالئع   -٣

اآلداب، ١٩٦٠.
الكاتب  دار  القاهرة،  والسندان،  املطرقة  بني   -٤

العريب، ١٩٦٩.
فّن  العربّية؛  اللغة  قضّية  القصص:  فّن   -٥
دار  القاهرة،  اِإلنسانّية،  القّصة  القصص: 

اهلالل، ١٩٤٥؛ ط ٢، (ومزيده)، ١٩٤٨.
عطر ودخان خواطر ومقاالت يف األدب والفّن   -٦

واالجتامع، القاهرة، مكتبة اآلداب، ١٩٤٥.
لشخصّيات  خاطفة  صور  وغضون،  مالمح   -٧
المعة، القاهرة، مكتبة اآلداب، ١٩٥٠. مع 
مقّدمة لطه حسني: خطبة قبول يف جممع فؤاد 
األّول للغة العربّية، ١٩٥٠/١/٢٦، ص ١-١٥. 

مقاالت.
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مطبعة  القاهرة،  العربّية،  الكتابة  ضبط   -٨
االستقامة، ١٩٥١.

القاهرة،  أخرى،  ومقاالت  اِإلنسان  النبي   -٩
مكتبة اآلداب، ١٩٥١.

شفاء الروح، القاهرة، مكتبة اآلداب، ١٩٥١.  -١٠
كتاب  مستخرجات  العامية،  احلياة  كلامت   -١١
العربّية،  اللغة  سلطان  بعنوان:  للمؤّلف 
طبعة   .١٩٥٦ االستقامة،  مطبعة  القاهرة، 

جديدة لقاموس اللغة العربّية للمؤّلف.
مكتبة  القاهرة،  العربّية،  اللغة  مشكالت   -١٢

اآلداب، ١٩٥٦.
دراسات يف القّصة واملرسح، القاهرة، مكتبة   -١٣

اآلداب، ١٩٥٧.
ماضيه  العرب:  أدب  يف  القّصة  يف  حمارضات   -١٤
املعهد  العربّية،  اجلامعة  القاهرة،  وحارضه، 

العايل للدراسات العربّية، ١٩٥٨.
اآلداب،  مكتبة  القاهرة،  اهلادف،  األدب   -١٥

.١٩٥٩
اآلداب،  مكتبة  القاهرة،  احلضارة،  معجم   -١٦
١٩٦١. معجم الكلامت العربّية احلديثة املقتبسة 

عن اللغات األجنبّية.
دار  القاهرة،  والكّتاب،  للكتب  مناجيات   -١٧

اجليل، ١٩٦٢.
إناء املرسح، القاهرة، (د.ن)، ١٩٦٣.  -١٨

النهضة  مكتبة  القاهرة،  مضيئة،  ظالل   -١٩
املرصّية، ١٩٦٣.

العريب،  الكاتب  دار  القاهرة،  وأدباء،  أدب   -٢٠
.١٩٦٨

دار  القاهرة،  أخرى،  ومشاهد  املئة  األّيام   -٢١
هنضة مرص، ١٩٦٨.

لشخصّيات  صور  العرشون،  الشخصّيات   -٢٢
املعارف،  دار  القاهرة،  القريب،  املايض  من 

.١٩٦٩
املئة  السنني  يف  العريب  األدب  اّتجاهات   -٢٣

األخرية، القاهرة، مكتبة اآلداب، ١٩٧٠.

أخرى،  وبحوث  العريب  األدب  يف  القّصة   -٢٤
القاهرة، مكتبة اآلداب، ١٩٧١.

د) أدب الرحلة:
اآلداب،  مكتبة  القاهرة،  يطري،  اهلول  أبو   -١

١٩٤٦. رحلة املؤّلف إىل أمريكا.
اآلداب،  مكتبة  القاهرة،  وليل،  شمس   -٢

١٩٥٨. أدب الرحلة إىل السويد.
اآلداب،  مكتبة  القاهرة،  احلب،  جزيرة   -٣

.١٩٦٣

هـ) مؤلفات أخرى:
 Mahmoud Taymour: bio graphie et  -١
 traduction, par Antoinette Tewfic, Cairo,
 GEBO, 1975.

عن املؤّلف:
تيمور،  حممود  الدين:  صالح  سامل،  أبو   -١

األديب واِإلنسان، القاهرة؟
سرية   .١-١٧ األول،  الفصل  الروح،  شفاء   -٢

ذاتّية. 

مقاالت:
الكاتب، (القاهرة)، ٧ ترشين األول ١٩٦١،   -١
ص ١٧٧-٧٨، مقال عن حممود تيمور و فن 

القصة القصرية.
ص ٣٤،   ،١٩٧٥ الثاين  كانون   ،٧٧ شعر،   -٢

دراسة عن الشاعر.
االبداع، أيار ١٩٩٥، ص ١٠٤.  -٣

االبداع، حزيران/متوز ١٩٩٧، ص ١٢٧، عن   -٤
روايته معبود من طني.

مقابالت:
الصياد (بريوت)، ٢٠-١٩٧٣/٩/٢٧، ص ٧٠-  -١

٧١. آخر مقابلة مع املؤّلف قبل وفاته.
الطليعة (القاهرة)، ١٩٧٣/١٠. ص ١٤٧-١٥٣.   -٢



٢٨١ 

محّمد صالح إبراهيم الجابري
النوع األديب: كاتب قصيص، روائي، ناقد.

والدته: ١٩٤٠ يف توزر، اجلمهورّية التونسّية.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة ابن شباط االبتدائّية ويف املعهد الثانوي، تورز ١٩٤٧-١٩٥٧؛ فمعهد 
ابن خلدون، تونس، ١٩٥٨-١٩٦٢؛ دخل جامعة بغداد (كّلية اآلداب)، بغداد، ١٩٦٧-

١٩٧١؛ فجامعة اجلزائر (معهد اللغة واألدب العريب)، اجلزائر، ١٩٧٧-١٩٨٠.

مدير  الثقافة؛  وزارة  يف  موّظف  والثانوّية.  االبتدائّية  املدارس  يف  معّلم  سطور:  يف  حياته 
املركز الثقايف التونيس بطرابلس (ليبيا)؛ موّظف يف منّظمة الكسو. عضو كّل من رابطة القمل 
اجلديد، تونس واّتحاد الكّتاب العرب، دمشق واّتحاد الكّتاب التونسّيني. زار كّل البلدان 
العربّية كام زار أيًضا فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ويوغوسالفيا ورومانيا وبلغاريا واملجر واالّتحاد 

السوفيايت، وبولونيا وتركيا واليونان وإيران وتشيكوسلوفاكيا. متزّوج وله ابنة.

السرية:
يف أتون احلرب الكربى الثانية ولدُت، وبالتحديد يف ٨ شباط ١٩٤٠، وكانت والديت كام 
الوالدة  هذه  خلفت  وقد  الطائرات.  وصدى  املدافع  أزير  عىل  ارتياع  حلظات  يف  علمت 

ا يف والديت التي كنت ابنها البكر. وكانت قد تزّوجت صغرية السّن. سقوًطا مستمرًّ
األربع  يتجاوز  ال  وعمري  القرآن  حلفظ  الكّتاب  أدخلت  األرسة  أبناء  عادة  وعىل 
سنوات، وكان املسؤول واحًدا من أبناء العمومة نقطن وإّياه نفس احلوش. لذا كان يوقظني 
عند الساعة الثالثة صباًحا ألجوب بلدة توزر، وأوقظ الصغار النائمني. وقد ظّلت عادة 
اِإلبكار هذه سمة من سامت حيايت، وإليها يعود الفضل يف إّني مل أعد أطيق محل القمل وحتبري 
أّي يشء إّال يف الصباح الباكر وقبل بزوغ الشمس. ومعظم ما كتبت كان يف الساعات 

األوىل من النهار.
يف سنة ١٩٤٧ أدخلت املدرسة االبتدائّية التي حتمل إسم املهندس العريب، ابن اجلريد 
(ابن الشباط) الذي يعزي إىل أمر توزيع املياه عىل واحات اجلريد بسب هندسة مبدعة. وقد 
قضيت يف هذه املدرسة حتى سنة ١٩٥٣. وكان والدي من ّجتار تورز، ميلك دكاكني 
وخمازن لبيع ورشاء التمور. ومبا أّن جتارة التمور كانت من التجارات املعّرضة للخسارة 
الفادحة أو الربح الرسيع، فقد محلت إلينا سنة ١٩٥٣ مأساة عائلّية متّثلت يف أمطار غزيرة 
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عىل حني غرة ذهب والدي ضّحيتها وكرست جتارته، واضطّر إىل بيع ما ميلك. وهكذا 
شعرت والديت أّن هيبة العائلة مل تعد تسمح لنا باِإلقامة يف تورز، فشددنا الرحال إىل مناجم 
اجلنوب بالريف حيث كان لنا بعض األقرباء الذين تكّفلوا مبواساتنا ومساعدة والدي عىل 

استئناف عمله التجاري وإن يف نطاق حمدود.
جنسّيات  عرب،  أروبّيني،  العائالت،  من  شتاتا  تضّم  كانت  التي  البلدة  هذه  ويف 
كان  وإيطالّيون.  وليبّيون  وفرنسّيون  وجزائرّيون،  مالطّيون  ومغاربة،  بولونّيون،  عاملّية، 
بإمكان املرء أن يرى مدينة (!) عاملّية للمنفّيني واملغامرين والبؤساء الذين طوفت هبم احلياة 
الرجال  بشجاعة  املوت  ويواجهوا  اجلبال  بطون  يف  ويتغلغلوا  ميينهم  كثر  من  ليسرتزقوا 

وبقلوب مليئة بالغمرات.
إىل  عدت  ّمث  فقط،  سنتني  إّال  تدم  مل  بالريف  االبتدائّية  باملدرسة  دراستي  أّن  ورغم 
تورز ألواصل دراستي الثانوّية باملعهد الثانوي املحّلي املتفّرع عن جامع الزيتونة فإّن تلك 
احلياة التي انخرطت وأرسيت كواحد من أبنائها، ووّطنت نفيس عيل قبوهلا، وكنت سعيًدا 
بتناقض مناذجها اِإلنسانّية، وتآلفهم الغريب هي التي أوحت يل بأن أكتب قصيص املبكرة 
عن حياة عّمال مناجم اجلنوب عىل النحو الذي صدرت به يف جمموعتي إّنه اخلريف يا 
حبيبتي سنة ١٩٧١، ومعظمها قصص منهجّية تصّور سرية أبناء تلك احلياة القاسية، املبتوئة 
آالًما ورعًبا وموًتا. وإىل هذه البلدة التي شغفت بطابعها القايس املتنافر تنتسب أيًضا روايتي 
األوىل التي صدرت سنة ١٩٦٨ بعنوان يوم من أّيام زمرا وكنت كتبتها سنة ١٩٦٥، وهي 

تصّور بعفوّية وبساطة حياة هذه البلدة، ونضال متساكنيها من أجل الرغيف.
وما إن أكملت السنوات الثالثة األوىل من تعليمي الثانوي بتورز حتى التحقت بتونس 
العاصمة ملواصلة دراستي باملعهد الثانوي (ابن خلدون) الذي أصبح فيام بعد مبنى لكّلية 
اآلداب، وكان هذا املعهد ما يزال ينبت بروح املناهج الزيتونّية احلديثة قبل توحيد مناهج 
الدراسة يف مجيع الثانوّيات. وال ميكن لِإلنسان أن يتصّور مدى ما ميكن أن يتعّرض إليه 

التلميذ الريفي الذي ينتقل إىل العاصمة من إغراءات.
وعمل أّن ختّرجي سنة ١٩٦٢ أحلقت بالتعليم االبتدائي بينزرت حيث دّرست سنة واحدة 
قضيتها مرتّبًصا ومتلّقًيا للدروس التطبيقّية البيداغوجّية ّمث نقلت يف السنة املوالية إىل العاصمة 
بخطة معّلم ملدرسة (نجوح الصوم) ديبوز قيل أين تواصلت إقامتي مخس سنوات. ومن 
هذا احلّي استعملت قّصتي الطويلة الثانية التي بعنوان البحر ينرش الواحة والتي صدرت سنة 
١٩٧٥ عن الدار العربّية للكتاب وكنت كتبتها سنة ١٩٧٢ أثناء إقامتي باملدينة ورجوعي 

من بغداد.
اِإلنسانّية  مغامراته  عشت  الذي   مربوكة حّي  أنصف  أن  حاولت  القّصة  هذه  ويف 
والعاطفّية وكنت شاهًدا عّما أكتشفه من األحداث اجلسام، وعّما انتابه من االضطرابات، 
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مؤّلفاته:
أ) روايات وقصص مرسحّية:

التونسّية  الدار  تونس،  زمرا،  أّيام  من  يوم   -١
للنرش، ١٩٦٨. رواية.

إّنه اخلريف يا حبيبتي، تونس، الدار التونسّية   -٢
للنرش، ١٩٧١. قصص.

البحر ينرش ألواحه، ليبيا/تونس، الدار العربّية   -٣
للكتاب، ١٩٧٥. رواية.

الّرخ جيول يف الرقعة، ليبيا/تونس، الدار العربّية   -٤
للكتاب، ١٩٧٧. قصص.

كيف ال أحّب النهار؟، ليبيا/ تونس، الدار   -٥
مقّدمة  مع  رواية.   .١٩٧٨ للكتاب،  العربّية 

قيقة. للطاهر 

العربّية  الدار  تونس،  العرش،  السنوات  ليلة   -٦
للكتاب، ١٩٨٢. رواية.

ب) دراسات ومقاالت:
تونس،  قرن،  خالل  املعارص  التونيس  الشعر   -١
الرشكة التونسّية للتوزيع، ١٩٧٤. مع مقّدمة 

ملحّمد العرويس املطوي.
تونس،  ورّوادها،  أوائلها  التونسّية  القّصة   -٢
اهللا  عبد  بن  دار  الكرمي،  عبد  مؤّسسات 

للنرش، ١٩٧٥.
تراجم  احلديث،  التونيس  الشعر  ديوان   -٣
للنرش،  التونسّية  الرشكة  تونس،  وخمتارات، 

.١٩٧٦
أبعد املسافات، تونس، مؤّسسات عبد الكرمي   -٤

بن عبداهللا، ١٩٧٧. مقاالت.

ا مضطرًبا يعّج بالفقراء واألّفاقني  وما أدخل عليه من التبدالت، وقد كان حّي مربوكة حيًّ
واللصوص والغانيات، واملتصّوفة. وكان ال هيدأ حمتًدا باخلصام، مرضًجا بالدماء، وذلك 
ا  قبل أن تّتخذ احلكومة يف سنة ١٩٦٥ قراًرا بتصفيته وترحيل أجزاء كبرية من سّكانه كفًّ
للشغب وتطهًريا للحّي، وهلذه املرحلة كذلك ترجع قصص جمموعتي القصصّية الثانية التي 
هذه  خالل  املجموعة  هذه  كتبت  وقد  الرقعة  يف  جيول  الرّخ  بعنوان   ١٩٧٧ سنة  صدرت 

الفرتة، وخالل فرتات الحقة.
أّما أهّم مغامرايت التي كان له انعكاس مؤّثر عىل حيايت فهي رحلتي إىل الرشق العريب 
حيث قّررت يف حلظة تأّمل شخيص للدراسة، فجئت بسمسار إىل البيت الذي كنت أسكنه 
وبعت له كّل أثاثي وحتى كتبي. ومن الغد تزّودت بتذكرة سفر من تونس إىل إسطمبول عرب 
قطار أوروبا الرسيع بعد اجتياز البحر إىل إيطاليا، ومل أعمل إّال صديقني وّدعاين حتى الباخرة.

ودون إمعان بالتفصيل والوصف، وما ميكن أن يتعّرض إليه طالب بال مال وال خربة 
من مشاغل ومتاعب، فقد وصلت بغداد وأصبحت طالًبا يف كّلية اآلداب من سنة ١٩٦٧ 

إىل ١٩٧١.
ّمث عدت إىل تونس ألبارش مهنة التعليم كأستاذ بثانوّية مبدينة املنستري من سنة ١٩٧٧ 
التونيس  الثقايف  للمركز  مديًرا  ّمث  الثقافة  بوزارة  مصلحة  كرئيس  للعمل  انتدبت  حيث 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربّية  املنّظمة  إىل  ّمثة  ومن   .١٩٨٠ إىل   ١٩٧٧ سنة  من  بطرابلس 

ا. (الكسو) حيث اشتغل حاليًّ
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احلديث،  التونيس  األدب  يف  دراسات   -٥
ليبيا - تونس، الدار العربّية للكتاب، ١٩٧٨.

التونسّية،  الصحافة  يف  الليبي  اجلهاد  يومّيات   -٦
للكتاب  العربّية  الدار  ليبيا - تونس،  جزءان، 

١٩٨٢. مع مقّدمة خلليفة حمّمد التلييس*.
للمهاجرين  والفكري  العلمي  النشاط   -٧
العربّية  الدار  تونس،  بتونس،  اجلزائرّيني 
للنرش  الوطنّية  الرشكة  اجلزائر،  للكتاب، 

والتوزيع، ١٩٨٣.
رحالت األدباء التونسّيني إىل اجلزائر، اجلزائر،   -٨

الرشكة الوطنّية للنرش، ١٩٨٣.
األدب اجلزائري يف تونس، جزءان، اجلزائر،   -٩

الرشكة الوطنّية للنرش، ١٩٨٣.
حممود بريم التونيس يف املنفى، حياته وآثاره،   -١٠
اِإلسالمي،  الغرب  دار  بريوت،  جزءان، 

.١٩٨٧
التواصل الثقايف بني اجلزائر وتونس، بريوت،   -١١

دار الغرب اِإلسالمي، ١٩٩٠.
الغرب  دار  بريوت،  جزائرّية،  رحلة   -١٢

االسالمي، ٢٠٠١.

عن املؤلف:
 Fontaine, Jean: La littérature tunisienne  -١
contemporaine, Paris, 1991.
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صالح جاهني
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٠ يف القاهرة، مرص.
وفاته: ١٩٨٦. 

ثقافته: تعّلم يف مدرسة أسيوط االبتدائّية، ١٩٣٧؛ فمدرسة املنصورة الثانوّية حتى ١٩٤٦؛ 
فمدرسة طنطا الثانوّية حتى ١٩٤٧؛ دخل كّلية احلقوق ومدرسة الفنون اجلميلة، جامعة 

القاهرة، ١٩٤٧-١٩٥٣.

رسم  اخلري،  صباح  جمّلة  حترير  رئيس  األهرام،  بجريدة  صحايف  سطور:  يف  حياته 
الكاريكاتور يف جريدة األهرام، ومنح وسام العلوم والفنون سنة ١٩٦٦. سافر إىل كّل من 
لبنان (عدة مرات)، وسورية والسعودّية والسودان (عّدة مّرات)، والكويت، ويف أوروبا 
زار كًال من بريطانيا وفرنسا وايطاليا واليونان واملانيا الغربّية واالّتحاد السوفيايت واملانيا 
الرشقّية وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسالفية كام زار الواليات املّتحدة األمريكّية متزّوج وله 

ابن وابنتان.

السرية:
أرسيت  مع  بالقاهرة  شربا  بحي  املبكرة  الطفولة  مرحلة  وقضيت   ١٩٣٠/١٢/٢٥ يف  ولدُت 

القاهرّية من الناحيتني.
كان والدي يعمل حمامًيا وأّمي كانت مدّرسة ويف سن الرابعة عّين والدي وكيًال للنيابة 
وبقيت والديت باملنزل وبدأنا جولة يف أقاليم مرص مثل مجيع رجال القضاء الشّبان فذهبنا 
وبلبيس  الكوم  وشبني  وطنطا  املنصورة  ّمث  بالفّيوم.  وسنورس  وأبوتيج  وملوى  ألسيوط 

بالرشقّية حتى هناية احلرب العاملّية الثانية.
ودخلت مدارس كّل هذه البالد وكنت أدخل وأخرج من املدارس بسهولة شديدة 
جًدا. وأّول دراسة يل كانت باألمريكان ميشيني بأسيوط سنة ١٩٣٥ وبعد انتهاء احلرب 

العاملّية الثانية بدأت رحلتي يف اجلامعة سنة ١٩٤٧.
ودخلت كلّية احلقوق جامعة القاهرة (جامعة فؤاد األّول) ويف نفس الوقت دخلت 
مل  ألّني  متعبة  مراهقة  وفرتة  مستقّرة  غري  فرتة  وقضيت  العليا.  اجلميلة  الفنون  مدرسة 
أكن أستقّر عىل حال. كنت أوّد أن أنتهي من دراستي يف الفنون اجلميلة ّمث أذهب إىل 
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وهو  والدي  حمل  تنفيذ  أرغب  الوقت  نفس  يف  وكنت  أحالمي.  هذه  كانت  باريس 
كلتا  من  أختّرج  مل  أّنني  النتيجة  فكانت  القضاء.  رجال  من  مثله  وأكون  القانون  دراسة 
يف  انترشت  التي  الصغرية  املجاالت  يف  ضّيق  نطاق  عىل  معروًفا  وأصبحت  الكّليتني 
الفرتة التي سبقت ثورة ١٩٥٢ مبارشة. لكن عندما قامت ثورة سنة ١٩٥٢ ظللت غري 
مستقّر فخطر ببايل أن أشتغل ببلد عريب وبالفعل عّينت يف جّدة يف دار نرش لكن بعد 
حوايل ثالثة أشهر اكتشفت أّنني ال أحّب جّدة وال أرغب يف تكوين نقود وصّممت 

للقاهرة. العودة  عىل 
وعدت للقاهرة وعملت كـ layout-man يف بعض الصحف وأّمهها جريدة القاهرة 
فبعض  أنّظمها  التي  املقاالت  يف   motifs الـ بعض  أضع  وكنت  مسائّية.  تصدر  وكانت 
قد  كّنا  الوقت  هذا  ويف  الكارتون.  أو  فكاهي  طابع  هلا   motifs ألـ أن  يل  قالوا  األصدقاء 
تزّوجت  إذ  أّنني  يل  خاطر  ّمث  كلّية.  أي  من  أختّرج  مل  زلت  ما  وأنا   ١٩٥٤ لسنة  وصلنا 
 ١٩٥٥ وأصبحت مسؤوًال عن أرسة سأصل لنوع من االستقرار وبالفعل تزّوجت سنة 
ألّول مّرة وبدأت أبحث عن وسيلة لتحسني دخيل. سمعت نصيحة الناس الذين قالوا يل 
أّن رسومايت تصلح كرتون وبدأت أرسمها بالفعل وكان أجرها جّيد. وأستطيع أن أقول 
أّن الدافع نحو توجيهي للكرتون كان حتسني دخيل وكان يل هواية أخرى مثل الكتابة مل 
يدفع أحد يل نظريها يشء أو اليسري جًدا فإذا استطعنا أن نقّسم النظم إىل قسمني لوجدنا 
أّن الشعر مل أكسب منه مّليًما بل أّني حتى أطبع أّول جمموعة طلبت تّربعات من أصدقائي 

وسددت هلم مثنها نسخ من الكتب هم يوّزعوهنا بدورهم.
أّما النوع الثاين من النظم وهو األغاين كان أجره زهيًدا لدرجة أّن الغنوة التي أعطيتها 

لالذاعة وأصبحت نشيد وطني غّنته أّم كلثوم كان أجرها مخسة جنيهات فقط.
وأرسم  اخلري  صباح  الشبابّية  املجّلة  يف  أعمل  كنت   ١٩٥٦ سنة  بداية  ومع 
املجموعة  أصدرت  الوقت  نفس  ويف  السكرتارية.  أعامل  ببعض  وأقوم  كاريكاتور 
األوىل من الشعر كلمة سالم وكانت قد حدثت حرب السويس فكتبت أغنية محاسّية 
ألّول  وأذكر  كّله.  النارص  عبد  مجال  حكم  أثناء  الوطني  السالم  أصبحت  كلثوم  ألّم 
مّرة أحسست بالنكد بسبب أظالم القاهرة بسبب الغارات لدرجة أّنني كنت مستعّد 
أن أعمل أي يشء يف سبيل االنارة. ويف نفس هذا الوقت ولد ابني األكرب ّمث انتهى 
شعري  أكتب  وأنا  سوريا  مع  الوحدة  دّوامة  هي  مزعجة  دّوامة  يف  ودخلنا  األظالم 
الوحدة  دعاة  من  وبالذات  العربّية  والبالد  مرص  من  هلجوم  فتعّرضت  املرصّية  بالعامّية 
العربّية.  البالد  انقسام  إىل  تؤدي  بلغة  أكتب  ألّني  السياسية  اهلرطقة  هتمة  يل  ونسب 
كّلام  عنهم  يكتب  الذي  البرش  عند  صادق  الشخص  كان  كّلام  أّنه  نظري  وجهة  وأنا 

كان أقرب إىل العاملني.
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

كلمة سالم، القاهرة، دار الفكر، ١٩٥٥.  -١
الفكر،  دار  القاهرة،  القنال،  عشان  مّوال   -٢

.١٩٥٦
عن القمر والطني، القاهرة، دار املعرفة، ١٩٦١.  -٣

رباعّيات، القاهرة، دار املعرفة، ١٩٦٣.  -٤
الكتاب  سلسلة  القاهرة،  ورق،  قصاقيص   -٥

.١٩٦٦ ،الذهبي
دواوين صالح جاهني، القاهرة، اهليئة املرصّية   -٦

العامة للكتاب، ١٩٧٧.
املرصّية،  بالعامية  أشعار  سبتمربّية:  أنغام   -٧

القاهرة، مكتبة مدبويل، ١٩٨٤.
للرتمجة  األهرام  مركز  القاهرة،  األغاين،   -٨

والنرش، ١٩٨٧. شعر بالعامية املرصّية.

األهرام  مركز  القاهرة،  صحفّية،  أزجال   -٩
للرتمجة والنرش، ١٩٨٧.

مركز  القاهرة،  املرصية،  العامية  أشعار   -١٠
األهرام، ١٩٨٧.

الكاريكاتورّية،  جاهني  صالح  سداسيات   -١١
القاهرة، دار املستقبل العريب، ١٩٨٨.

ب) مرسحيات:
القاهرة،  مرسحيات،  ومخس  الكبرية  الليلة   -١

مركز األهرام، ١٩٩٢. 

عن املؤّلف:
رشدي، فؤاد رضا: صالح جاهني... الطفل   -١
مكتبة  القاهرة،  حسن،  الشاطر  مرسح  و 

مدبويل، ١٩٩٥.

بعد ذلك أردت أن أعمل يف جريدة يومّية فذهبت وقابلت رئيس حترير األهرام حمّمد 
حسنني هيكل وطلبت العمل معهم وبدأت باالشتغال بالكاريكاتور باألهرام سنة ١٩٦٢ 
حتى اآلن. وخالل هذه الفرتة حدث طالق بيني وبني زوجتي سنة ١٩٦٣ قابلت طالبة 
وأحببتها وتزّوجنا سنة ١٩٦٧ وبالضبط يف شهر يونيو وحتت ظروف نفسّية سّيئة جًدا ألّننا 
مل ندري ماذا سيحدث لنا وأخرجت ثالثة دواوين عن القمر والطني ورباعّيات وقصاقيص 
 Ballad for the Canal وكان يل ديوان قبل هذه نرشته سنة ١٩٥٦ اسمه confetti ورق

مّوال للقنال.
أقرأ  كنت  التونيس  ببريم  وتأّثرت  للعرائس.  القاهرة  مرسح  تأسيس  يف  اشرتكت 
مقطوعاته التي ينرشها يف الصحف سمعت مدرسة بأكملها لسيد درويش تراثه وما يسّمى 
بـ The Roaring Twenties رشيف هذا الرتاث من خالل استامعي ألسطوانات عن سّيد 

درويش وهو الذي ميّثلها يف مرص.
أّما روح الفكاهة املرصي فنحن نلتقي به يف مجيع الناس مثًال حواديت األّم ال سّيام 
من  كبري  جزء  فعرفت  أكثر  بعض  من  نتقّرب  كّنا  حيث  القاهرة  خارج  يف  كّنا  عندما 
ويأتوا  يّطلعوا  كانوا  االثنني  أّن  احلّظ  حسن  ومن  ووالديت  والدي  عند  الشعبّية  املختزنات 
بكتب كثرية تعجبني وأنا صغري والوالدين كانوا معجبني بفّنانني وشعراء ونقل ذلك منهم 

إّيل.
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زيادة، أمحد: صالح جاهني، ١٩٣٠-١٩٨٦،   -٢
القاهرة، دار األمني، ١٩٩٦.

مقاالت:
JAL, 1976, 7, p. 65.  -١

فصول، نيسان ١٩٩٢، ص ٩٠، عن شعره.  -٢
أدب ونقد، ١٩٩٨، جمّلد ١، ١٥٢، ص ٦٥،   -٣

عن الشاعر.

األهرام، ٢٠٠٢/٧/٢٨، ص ١٣، عن الشاعر.  -٤
للنعيات واملديح انظر:

النهار، ١٩٨٦/٩/٢، ص ١٠.  -٥
 ،١٩٨٦/٥/١ (دمشق)،  األديب  األسبوع   -٦

ص ٢.
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ارة رميون كارلوس َجبَّ
النوع األديب: كاتب مرسحي.

والدته: ١٩٣٥ يف قرنة شهوان، لبنان.
ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية واملتوّسطة والثانوّية يف مدرسة احلكمة، بريوت؛ ّمث درس 

املرسح يف باريس.

مصلحة  يف  طبغرايف  اجلديدة؛  النفوس  قمل  يف  يومّية  بأجرة  موّظف  سطور:  يف  حياته 
حتى  اللبناين)  للجيش  تابعة  (مؤّسسة  اجلغرافّية  الشؤون  مديرّية  يف  ّرس  أمني  املساحة؛ 
التأسيسّية  اهليئة  عضو  الفنون.  معهد  يف  املرسح  وأستاذ  مرسحي   .١٩٦٧ سنة  استقالته 
للمرسح  اللبناين  للمركز  العام  األمني  لفرتة.  جملسها  ورئيس   واآلداب الفنون  لـ دار 
جملس  رئيس  األونيسكو؛  مبنّظمة  امللحقة    (ITI) للمرسح   العلمّية  للمؤّسسة  التابع 
(فرتات  سورية  إىل  سافر   .١٩٨٢ اللبناين،  املرسح  مؤمتر  رئيس  للثقافة؛  الشاميل  املتن 
أملانيا  من  كّل  إىل  سافر  كام   (١٩٧٢) واجلزائر  و١٩٧٤)   ١٩٦١) واملغرب  متقّطعة) 
(١٩٧٩) واالّتحاد السوفيايت (١٩٧١) وفرنسا (عّدة مّرات) وإيطاليا (١٩٧٧) والربازيل 
متزّوج   .(١٩٧٨) واليونان   (١٩٧٥) واملكسيك   (١٩٧٥) املّتحدة  والواليات   (١٩٥٤)

وله ابن وابنة.

السرية:
ولدُت يف قرنة شهوان من قرى املتن الشاميل البعيدة عن بريوت حوال العرشين كيلومرتا 
الرحياين  أمني  أمثال  أدباء  فيها  درس  التي  يوسف)  مار  (مدرسة  مبدرستها  والشهرية 
ويوسف السودا وغريهم. ترعرعت يف عائلة فقرية ويف منزل نصف سقفه من صفائح 
املعدن اخلفيف. كان والدي موّظًفا يف دائرة حكومّية ولكّنه طوال سنني كفاحه الصعب 
سعى إىل إدخالنا إحدى أهّم املدارس آنذاك (مدرسة احلكمة، ببريوت)، وما زال هذا 
واحد  صف  يف  وكنت  ناجًحا  أكن  مل  املدرسة  يف  ا.  ماديًّ يساعدين  الساعة  حتى  الوالد 
شّق  والذي  بالدراسة  عّيل  متفّوًقا  كان  والذي  بسنة  يصغرين  الذي   أسعد أخي  مع 
طريقه بنجاح يف التجارة فيام بعد، بينام اختار شقيقي الصغري كربيال هندسة الطريان 
 بووينغ وهو اآلن حيمل اجلنسّية األمريكّية وأحد مدراء رشكة صنع الطائرات املدنّية
أّثرت  (التي   أوجينيا جّديت  هناك  كان  برتبيتنا.  اهتّمت  التي  والديت  إىل  باِإلضافة 
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كثًريا يف حيايت والتي هلا أكثر من اشرتاك صويت يف أعاميل املرسحّية) ووالدهتا (أي جّدة 
خمّيلتي  إمناء  يف  الكبري  األثر  اجلّدتني  هلاتني  وكان  ترييز)  إسم  (ومن   تريزى والديت) 
بحكايات كّل ليلة. ويف صغري أصبت بداء املالريا والزمني هذا املرض حتى عمر 
يوسف  أّمي  خال  كان  فقد  طبيب،  إىل  تفتقر  قريتي  كانت  وملا  سنة،  عرشة  اخلمس 
جبارة يأخذين عىل حصانه إىل طبيب يف بكفيا وهي بلدة تبعد عن قريتي حوال مخسة 
كيلومرتات. إن ذكرت هذا اليشء فألّنه الوحيد الذي طبع طفولتي باِإلضافة إىل حدث 
بالكاد  بينام  بتفاصيلها  أذكرها  فّني  ينبوع  هي  (طفولتي  الربازيل.  إىل  هجريت  هو  آخر 

أذكر تواريخ تقدمي مرسحّيايت).
سنة ١٩٥٤ ولظروف عائلّية صعبة، قّررت اهلجرة إىل الربازيل للعمل عند أقارب لنا 
يف سان بولو (أنطونيو الزغبي وهو من أثرى أثرياء الربازيل) ملساعدة أهيل وكان عمري ١٨ 
سنة. سافرت إىل الربازيل فبقيت هناك حوايل الشهرين ّمث أعادين الشوق واحلنني إىل أهيل 
ووطني وسط هزء األقارب وأهل القرية، وكانت املّرة األوىل يف حيايت التي أعرف فيها 
معنى االنكسار. احلقيقة أّن رحلة الربازيل هذه، غّيرت جمرى حيايت. فقبل هذه الرحلة مل 
أجّرب الكتابة وكنت يف مدرسة احلكمة الطالب الوحيد يف الصّف الذي نصحه مدّرس 
األدب العريب املرّبي حسيب عبد الساتر باِإلقالع عن الكتابة األدبّية والشعر (ألّن الشغلة 

ليست شغلتي عىل حّد تعبريه).
أثر اهلجرة الفاشلة كان:

يف اقتناعي بأّن السعادة وهم وأّن االنكسار فيه ما يف االنتصار من نشوة وإّن النشوة   -
.غري عادي هذه خيتلط اِإلثنان فيها ليشّكالن ما هو

ملّونة  عصافري  الناس  وإّن  أيًضا،  صحيح  العكس  وإّن  احلزن  قّمة  هو  الفرح  إّن   -
اململويش  العصافري  ليش  تشاهبت  ريشها  نتف  فإّن  فقط  ميّيزها  ريشها  الريش، 
عن  الكالم  عند  السامء،  إىل  يصعد  قندلفت  مرسحّية  (من   بعضا تشبه  بتصري 

احلرب).
يف عدم قبويل ضمنا باالستقرار وخلق حرية صارت مع األّيام كابوًسا: حرية اختيار   -
وطني اِإلقامة ووطن التعبري، ولكّن الرضوخ القرسي للواقع أعادين مدجًنا، يف ما عدا 
الفّن، إىل القبيلة والقرية والوطن وملنطقة رشق أوسطّية ضّيقة اآلفاق (عىل املستويات 

مجيعها ال سّيام الشأن الثقايف) رغم الصحاري الواسعة.
يف إعادة النظر باملسّلامت مجيعها: املعتقدات، التقاليد، املبادىء (من املستوى األدنى إىل   -
املستوى األقىص) وكّل هذا واضح يف مرسحي الذي مهومه ليست اهلموم اآلنية بل 

األسئلة الكبرية الثابتة ساخًرا منها وحماوًال تعريتها وحتطيمها.
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مؤّلفاته:
أ) مرسحيات:

بعلبك،  مرسح  (دسدمونة)،  ديدمونة  لتمت   -١
تأليًفا وإخراًجا، ١٩٧٠.

وإخراًجا،  تأليًفا  اجلزائر،  وأناشيد،  جرائد   -٢
١٩٧٢. لوحة مرسحّية.

تأليًفا  بعلبك،  مرسح  زكور،  رعاية  حتت   -٣
وإخراًجا، ١٩٧٣. هذه املرسحّية مّثلت لبنان 

يف مهرجانات شرياز (إيران)، ١٩٧٣.
تأليًفا  ولبنان،  (إيطاليا)،  روما  رشبل،   -٤
يف  مّرة  ألّول  قّدمت   .١٩٧٧ وإخراًجا، 

مرسح  Sistina روما ّمث يف كازينو لبنان.
(لبنان)،  مري  بيت  كلًبا،  صار  زردشت   -٥

تأليًفا وإخراًجا، ١٩٧٨.
اقتباًسا  لبنان،  كازينو  يسوع،  حماكمة   -٦

وإخراًجا، ١٩٨٠.
لبنان،  كازينو  السامء،  إىل  يصعد  قندلفت   -٧
آربال:  مرسحّية  إىل  إستناًدا  وكتابة:  إخراًجا 
 ،إن ست  مرسح  زنجي،  مبقتل  احتفال 

طربجا، لبنان، ١٩٨١.
وإخراًجا،  تأليًفا  لبنان،  كازينو  النحل،  ذكر   -٨

.١٩٨٢

االقتناع بأّن اخللق الفّني أو األديب أو الفكري سببه سوء التفاهم الدائم مع احلياة   -
وناسها وأشيائها.

الرسم،  ثقافّية:  اهتاممات  هلا  امرأة  وهي  البشعالين  منى  من   ١٩٦٤ سنة  تزّوجت 
احلياة  مع  أتعامل  احلني  ذلك  حتى  وكنت   مجانة ولد  بأّول  ورزقنا  واملرسح،  الشعر 
بال مسؤولّية فإذا الولد يشّدين إىل الواقع الذي طاملا هتّربت منه فأحسست عندها أّنني 
بلغت فعًال سّن الرشد. ولكّني مل أكن ناجًحا يف التعامل مع سن الرشد هذا فبقيت 
متمّسًكا بعنادي الساذج رافًضا االنزالق يف أعامل فّنية تدر ماًال يكفي عىل األقّل ملا هو 
رضوري حلياة اجتامعّية الئقة ال هيّددها خوف احلاجة. وهذا الشعور، الشعور بالذنب 
يالزمني حتى اآلن معتًربا أّني خدمت فّني وخنت عائلتي. أنا اليوم والد لصبّية عمرها 
يف  معي  تضامنت  أحّبها،  المرأة  وزوج  كثًريا  أحّبهام  سنوات   ٩ عمره  ولصبي  سنة   ١٥
زميلتي  (موت  اخلريف  كأوراق  موتى  يتساقطون  بدأوا  لناس  وصديق  الصعب،  اخليار 
يف الفرقة مادونا غازي ترك أثًرا كبًريا يف حيايت) وأستاذ ملادة اِإلخراج والتمثيل يف معهد 

الفنون اجلميلة اجلامعة اللبنانّية.
ا بناء عىل احلاح من مريدي املرسح. ومن املرسح  عندما تسنح فرصة أقّدم عمًال مرسحيًّ
أيًضا ال انتظر شيًئا حتى أّني ال أعرف إذا كان ما كتبته ما زال حمفوًظا يف التخشيبة يف 
بيتنا أم ال. باملرسح أوهم نفيس بأشياء كثرية وانتظر توّقف القطار يف املحّطة األخرية بال 
ضجر وال بكاء بل بابتسامة ساخرة فيها الكثري من احلنني إىل ما كان ميكن أن أكّونه... 

لوال املوقع اجلغرايف عىل األقّل.
٥  آذار ١٩٨٣
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ب) كتابات أخرى:
الرجل   ،الطريق عىل  نافذة  لِإلذاعة:   -١
الغريب واهلمس املسموح برامج أسبوعّية 

انتقادّية.
دار  بريوت،  اخلريف،  زهرة  قطف  من   -٢

النهار، ١٩٩٢. 

عن املؤّلف:
دراسة حتليلية:

النهار، ١٩٨٠/٣/١١، حتليل ملرسحّية حماكمة   -١
يسوع لنزيه خاطر.

مقابالت:
عن  مقابلة  ص ٨.   ،١٩٧٥/١/٩ املحّرر،   -١

املرسح امللتزم يف لبنان.
احلوادث، ١٩٧٦/٣/٥.   -٢

النهار الدويل، ١٩-١٩٨٤/٢٥، ص ٥٠-٥١.   -٣
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النوع األديب: شاعر، روائي، ناقد، وكاتب قصص.

والدته: ١٩٢٠يف بيت حلم، فلسطني.
وفاته: ١٩٩٤. 

ثقافته: تعّلم يف مدرسة الرسيان األرثوذكس، ّمث املدرسة الوطنّية، بيت حلم، ّمث املدرسة 
الرشيدّية، القدس، ١٩٢٦-١٩٣٥؛ دخل الكّلية العربّية حيث أّمت دروسه الثانوّية وزاد عليها 
سنة للحصول عىل دبلوم يف الرتبية، القدس، ١٩٣٥-١٩٣٨؛ انتقل إىل جامعة إكسرت، ّمث 
جامعة كمربدج، إنكلرتا، ١٩٣٩-١٩٤٣ وحصل منها عىل ماجستري، ١٩٤٨؛ نال زمالة 

بحث يف جامعة هارفرد، الواليات املّتحدة، ١٩٥٢-١٩٥٤.

حياته يف سطور: أستاذ لألدب اِإلنكليزي يف كّلية الرشيدّية بالقدس، ّمث كّلية اآلداب 
بجامعة بغداد؛ مساعد للعالقات العاّمة، ّمث مدير للمطبوعات يف رشكة نفط العراق، 
يف  خبري  العراقّية؛  الوطنّية  النفط  رشكة  يف  والرتمجة  والنرش  اِإلعالم  ملكتب  رئيس  ّمث 
َبْركيل)،  (يف  كليفورنيا  جامعة  يف   ١٩٧٦ عام  زائر  أستاذ  واِإلعالم؛  الثقافة  وزارة 
موّظف يف وزارة الثقافة واِإلعالم، بغداد وعضو نادي الفنون يف القدس، عضو مجاعة 
العراقّيني،  الفّنانني  مجعّية  عضو  رسمّية)،  صفة  أّية  هلا  تكن  (ومل  احلديث  للفّن  بغداد 
وعضو اّتحاد الكّتاب والصحفّيني الفلسطينّيني يف العراق وهو نائب الرئيس فيه. قىض 
العربّية:  األقطار  هذه  طوًال  ترتاوح  لفرتات  وزار  والعراق  فلسطني  يف  حياته  معظم 
من  كًال  زار  العريب  العامل  وخارج  واألردن.  واملغرب  وتونس  ومرص  ولبنان  سورية، 
إنكلرتا وفرنسا والواليات املّتحدة وإيطاليا واالّتحاد السوفيايت وأملانيا الغربّية وسويرسا. 

متزّوج وله ابنان.

السرية:
أّمي  ولعّل  أربعة.  إّال  منهم  يعش  مل  أطفال  مثانية  أّمي  ولدت  و١٩٢٩   ١٩٠٩ عامْي  بني 
القدر  ينال  لئّال  تكافح  وهي  حياهتا  معظم  وقضت  بالتساوي.  قسمة  تلك  أّن  تصّورت 

حّصة أكرب ّمما نال.
أقّل ما ميكن أن يقال يف تلك احلياة، بالنسبة لعائلتنا، أّنها كانت قاسية. وعندما 
بعض  وأيب  أّمي  تعطي  جعلت  قد  حلم  بيت  يف  احلياة  كانت   ١٩٢٠ عام  أنا  ولدت 
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أخواي  واضطّر  ا،  جدًّ القليل  عىل  عشنا  لقد  خميًفا.  يكن  فمل  الفقر  أّما  واألمل  الطمأنينة 
األكرب مّني إىل ترك املدرسة يف سّن مبكرة ليكونا عوًنا لنا عىل احلياة، وعشنا. وكان 
أشجار  دائًما  عندنا  كانت  ولكن  آخر.  إىل  كوخ  من  أحياًنا  وننتقل  بكوخ،  أشبه  بيتنا 
ونزرع  البيض.  لنا  يضع  كثري  ودجاج  خراف،  أربعة  أو  وثالثة  بنا،  حتيط  ورّمان  لوز 
 ،الرعاة حقل  إىل  رشًقا  املنحدر  حلم،  ببيت  اجلمل  وادي  وكان  بأنفسنا.  حواكرينا 

هو يل اجلّنة بعينها.
ورغم كون والدّي أمّيني، فإّنهام كانا يستمتعان برواية قّصة جّيدة، أو اِإلصغاء إليها. 
ا. كانت أّمي تغّني أغاين حزينة  ا جدًّ فتقليد الرواية الشفهّية كان أليب وجيله ما يزال حيًّ
مجيلة. وكان أيب يغّني كذلك، ويروي اعتزاًزا كيف أّن أباه من قبله كان يعترب أن أحّب 
يشء له يف احلياة هو الغناء بصوته القوظ املثري. ويروي لنا أقاصيص رائعة أدركت عندما 
كربت أّن الكثري منها مستقي من حكايات ألف ليلة وليلة. غري أّن واحدة من أمجل قصصه 
- وكان هلا أثر باق يف نفيس لسنني طويلة - كانت مأساة كردّية شهرية عن العاشقني ّممو 

وزين، اللذين راحا ضحّية جور القدر وتآمر األنذال، مًعا.
أرسالين   ،هللا كلمة  مع  تنسجم  تربية  يل  وأرادا  التقوى،  شديدّي  والدّي  كان 
حوايل  يعّلم  واحد  معّلم  املدرسة  هلذه  وكان  األرثوذكس.  الرسيان  مدرسة  إىل  أّوًال 
ا بني اخلامسة واخلامسة عرشة، يف غرفة واحدة. وهو يلّقنهم  ا يرتاحون سنًّ مخسني صبيًّ
تقع  الرسيان  كنيسة  أّن  إذ   - والرتتيل  واحلساب،  واِإلنكليزّية،  والرسيانّية،  العربّية، 
عندما  التاسعة،  سّن  ويف  الرتتيل.  حيسن  جوق  من  هلا  بّد  ال  وكان  املدرسة،  حتت 
ذهبت إىل مدرسة بيت حلم الوطنّية، وهي مدرسة احلكومة، وفيها معّلمون كثريون 
ّمما  صّفي،  يف  األّول  برزت  هلا)،  املجاورة  والقرى  النارصة  مدينة  من  (معظمهم 
القدس  مدينة  إىل  انتقلنا  أن  بعد  حتى  املدرسّية،  سنوايت  طيلة  وبقيت  أدهشني. 
سنوايت  أهّم  وقضيت  الدراسة.  مواضيع  يف  ذلك  من  قريًبا  أو  األّول  أّما   ،١٩٣٢ عام 
املدرسّية، ١٩٣٥-١٩٣٨، يف الكّلية العربّية، وكانت هذه املدرسة ختتار الطلبة األوائل 
الفلسطيني  والرتبوي  املفّكر  عميدها  وكان  فيها،  ليدّرسوا  كّلها  فلسطني  مدارس  من 

اخلالدي. سامح  أمحد  الكبري 
يف عام ١٩٣٩ أرسلتني دائرة املعارف الفلسطينّية يف بعثة إىل إنكلرتا. وكانت ميويل 
األدبّية عندئٍذ قد تبلورت. ففي سّن العارشة أو احلادية عرشة كنت قد كتبت مرسحّية، 
ويف الرابعة عرشة رواية قصرية، ويف السابعة عرشة مرسحّية أخرى، ويف السنتني السابقتني 
لسفري إىل إنكلرتا عند إندالع احلرب العاملّية الثانية، كنت قد كتبت، وترمجت، ونرشت 
ا  الكثري بالنسبة ملن هو يف عمري. وقد درست لبضعة أشهر يف جامعة أكسرت (وأحببت جدًّ
غابات ديفونرش)، ّمث ذهبت إىل جامعة كربدج لدراسة األدب اِإلنكليزي. وختّرجت عام 
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١٩٤٣- وكنت أحد الطالب اخلمسة األول يف فرع دراستي. ويف تلك األثناء كنت بدأت 
أكتب الشعر الذي نرشت بعًضا منه يف لندن ويف القدس.

عند عوديت إىل القدس عّينت أستاًذا لألدب اِإلنكليزي يف الكّلية الرشيدّية. ويف عام 
١٩٤٥ كتبت رواية قصرية، ويف العام التايل كتبت أخرى، كلتيهام باِإلنكليزّية. (وبعد بضع 
سنوات ترمجت الثانية إىل العربّية ونرشهتا بعنوان رصاخ يف ليل طويل). كنت أيامئٍذ رئيس 
نادي الفنون، حيث أحارض، مع أصدقاء يل، يف الشعر، والفّن، واملوسيقى. وابتداء من عام 

١٩٤٦ جعلت أرسم بالزيت وأخّطط بالقمل بكثرة.
يف تلك السنوات كان اِإلرهاب الصهيوين يف تصاعد يف فلسطني. ويف أوائل عام 
أنا  اضطررنا  حّينا،  يف  املنازل  من  عدًدا  الصهيونّية  العصابات  نسفت  أن  بعد   ،١٩٤٨
وظيفة  عّيل  عرضت  العام  ذلك  خريف  ويف  حلم.  بيت  إىل  العودة  إىل  وإخويت  ووالديت 
 ،(والعلوم اآلداب  كّلية  بعد  فيام  أصبحت  (التي  التوجيهّية  الكّلية  يف  حمارض  أستاذ 
ببغداد. فذهبت إىل بغداد، حيث أقمت منذ ذلك اليوم. أّما بقّية أفراد أرسيت فمكثوا 

يف بيت حلم.
يف عام ١٩٤٩، باالشرتاك مع أستاذ زميل بريطاين، أّسست القسم اِإلنكليزي يف كّلية 
وأرسم  أكتب  كنت  أيًضا.  آخريني  كّليتني  يف  حمارضات  ألقي  وجعلت  والعلوم،  اآلداب 
وأحارض دومنا انقطاع. وقد غدوت، دون وعي مّني أّول األمر، أحد العاملني عىل ما تبّين 

فيام بعد أّنه بداية لعرص جديد يف الكتابة والفّن العربّيني.
يف عام ١٩٥٢ تزّوجت شابة عراقّية كانت مثيل أستاذة حمارضة يف كّلية جامعّية. ويف 
الوقت نفسه تقريًبا حصلت عىل زمالة بحث يف النقد األديب يف جامعة هارفرد يف الواليات 

املّتحدة.
بقيت يف هذه اجلامعة مبدينة كمربدج ماساشوستس حتى شباط ١٩٥٤. ويف األشهر 
الثامنية عرشة التي قضيتها هناك كتبت كثًريا، بخاصة بالعربّية، غري أّنني بدأت أيًضا بكتابة 
رواية باِإلنكليزّية- صّيادون يف شارع ضّيق، التي نرشت يف لندن عام ١٩٦٠. وقد كان من 
حسن حّظي أّنني درست هناك عىل أساتذة بارزين من أمثال ارشيبالد مكليش وآي. آ. 
ريتشاردز، كام كان من حسن حّظي أّنني درست يف السابق، يف جامعة كمربدج بإنكلرتا، 

عىل أساتذة من أمثال ف.ر. ليفيس، وم.تيليارد، جوج رايلنذر، جون بينيت، وآخرين.
عند عوديت إىل بغداد عّينت يف دائرة العالقات العاّمة يف رشكة نفط العراق، وبعد ذلك 
بخمس سنوات عّينت مديًرا ملواصالت اِإلدارة واملستخدمني، ّمث املطبوعات. واستمررت 

يف إعطاء املحارضات اِإلضافّية، ال سّيام يف كّلية اآلداب، حتى عام ١٩٦٤.
العراقّية  الوطنّية  النفط  رشكة  إىل  نقلت   ،١٩٧٢ عام  العراقي  النفط  تأميم  وعند 
يف  كاليفورنيا  جامعة  دعتني   ١٩٧٥ عام  ويف  والرتمجة.  والنرش  اِإلعالم  ملكتب  رئيًسا 
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مؤّلفاته:
أ) قصص وروايات:

العاين،  مطبعة  بغداد،  طويل،  ليل  يف  رصاخ   -١
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  ط ٢،  ١٩٥٥؛ 
العرب، ١٩٧٤؛ ط ٣، بريوت، دار اآلداب، 

١٩٧٩. رواية.
املؤّسسة  بريوت،  أخرى،  وقصص  َعَرق   -٢
اّتحاد  دمشق،  ط ٢،  ١٩٥٦؛  األهلّية، 

الكّتاب العرب، ١٩٧٤.
السفينة، بريوت، دار النهار، ١٩٧٠.  -٣

English translation: by Adnan Haydar 
and Roger Allen, Washington, Three 
Continents Press, 1985.

حمّمد  ترمجة:  ضّيق،  شارع  يف  صّيادون   -٤
عصفور، بريوت، دار اآلداب، ١٩٧٤. رواية 
أّلفها أّوًال الكاتب يف اللغة اِإلنكليزّية، عنواهنا:
Hunters in a narrow street, London, 
Heinemann, 1960.  

دار  بريوت،  مسعود،  وليد  عن  البحث   -٥
اآلداب، ١٩٧٨.

English translation: by Adnan Haydar 
and Roger Allen, Syracuse NY, Syracuse 
U.P., 2000.

العربّية،  املؤّسسة  بريوت،  خرائط،  بال  عامل   -٦
١٩٨٢. اشرتاك يف التأليف مع الروائي العراقي 

عبد الرمحن املنيف*.
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  األخرى،  الغرف   -٧

للدراسات والنرش، ١٩٨٦. رواية.

German translation: by Heiko Wimmen, 
Basel, Lenos, 1994.

ب) شعر وسيناريو:
ّمتوز يف املدينة، بريوت، دار جمّلة شعر، ١٩٥٩.  -١
املدار املغلق، بريوت، املؤّسسة الوطنّية، ١٩٦٤.  -٢
رمزي،  مؤّسسة  بغداد،  الشمس،  لوعة   -٣
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  ط ٢،  ١٩٧٨؛ 

للدراسات والنرش، ١٩٨١.
الثقافّية  الشؤون  بغداد،  الشمس،  امللك   -٤

العامة، ١٩٨٦. سيناريو فيمل عن نبوخذنرص.
أيام العقاب (خالد ومعركة الريموك)، ١٩٨٨.   -٥

سيناريو.
رياض  لندن،  الكاملة،  الشعرّية  املجموعات   -٦

الرّيس للكتب والنرش، ١٩٩٠.
وبعضها  للطيف  بعضها  شعرية:  متواليات   -٧
للجسد، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش، ١٩٩٦.

ج) دراسات ومقاالت:
شعر،  جمّلة  دار  بريوت،  والطوفان،  احلرية   -١

١٩٦٠. دراسات نقدّية.
املكتبة  صيدا - بريوت،  الثامنة،  الرحلة   -٢

العرصّية، ١٩٦٧. دراسات نقدّية.
بغداد،  الرسم،  حركة  العراق،  يف  املعارص   -٣

وزارة الثقافة واِإلعالم، ١٩٧٢. نقد.
آثاره  يف  دراسة  احلّرية،  وَنْصب  سليم  جّواد   -٤
عن   .١٩٧٤ اِإلعالم،  وزارة  بغداد،  وآرائه، 

النّحات جّواد سليم (١٩١٩-١٩٦١).

بريكيل أستاًذا زائًرا، وهناك قضيت األشهر الستة األوىل من ١٩٧٦ يف تدريس األدب 
املعارص. العريب 

وقد عملت، هواية مّني بني احلني واحلني، عىل عدد من األفالم الوثائقّية. غري أّن أكرب 
عمل سينامئي قمت به كان كتابة سيناريو فيمل روائي طويل عن نبوخذنّصر، بطلب من 

املؤّسسة العامة للسينام واملرسح ببغداد. وقد فرغت منه يف أواخر ١٩٧٩.
٣  ّمتوز ١٩٨٠  
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النار واجلوهر، بريوت، دار القدس، ١٩٧٥.  -٥
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  الرؤيا،  ينابيع   -٦

للدراسات والنرش، ١٩٧٩. دراسات نقدّية.
العربّية  الدار  بغداد،  العراقي،  الفّن  جذور   -٧

للطباعة والنرش، ١٩٨٠. 
English translation: The Grass Roots of 
Iraqi Art, Baghdad, Dar al-‘Arabiyyah, 
1983.

الشؤون  دار  بغداد،  والفعل،  واحلمل  الفن   -٨
الثقافّية العامة، ١٩٨٥.

بغداد بني األمس واليوم، ١٩٨٧. باالشرتاك   -٩
مع إحسان فتحي.

لندن،  ذاتّية،  سرية  يف  فصول  األوىل،  البئر   -١٠
رياض الرّيس للكتب والنرش، ١٩٨٧.

English translation: The first well: A 
Bethlehem boyhood, by Issa Boullata, 
Fayettville, University of Arkansas Press, 
1995.
German translation: Der erste Brunnen: 
Kindheit in Palästina, by Kristina Stock, 
Basel, Lenon, 1997.

متجيد للحياة، ١٩٨٨.  -١١
Also in English as: A celebration of life: 
essays on literature and art, Baghdad, Dar 
al-Ma’mun for translation and publishing, 
1988. 

رياض  لندن،  مرمري،  بنيان  يف  تأّمالت   -١٢
الرّيس للكتب والنرش، ١٩٨٩.

أقنعة احلقيقة وأقنعة اخليال، بريوت، املؤّسسة   -١٣
العربّية للدراسات والنرش، ١٩٩٢. خواطر.

بريوت،  أخرى،  وأوراق  النمرة  معايشة   -١٤
 .١٩٩٢ والنرش،  للدراسات  العربّية  املؤّسسة 

مقاالت.
ذاتية،  سرية  من  فصل  األمريات،  شارع   -١٥
والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  بريوت، 

.١٩٩٤

د) ترمجات:
املعارص،  اِإلنكليزي  األدب  من  قصص   -١

بغداد، ١٩٥٥. مع مقّدمات.

أدونيس (أحد أجزاء الغصن الذهبي) للسري   -٢
بريوت،  الفكري،  الرصاع  دار  فريز،  جيمز 

.١٩٥٧
شعر،  جمّلة  دار  بريوت،  لشكسبري،  هاملت   -٣

.١٩٦٠
ما قبل الفلسفة هلنري فرانكفورت وثوركيلد   -٤
دار  بريوت،  ولسون،  وجون  جاكوبسن 

مكتبة احلياة، ١٩٦٠.
وليم فولكنر، بريوت، املكتبة األهلّية، ١٩٦١.  -٥
األهلّية،  املكتبة  بريوت،  فروست،  روبرت   -٦

.١٩٦١
أمريكيني،  نّقاد  لعرشة  وصناعته  األديب   -٧

بريوت، مكتبة منيمنة، ١٩٦٢.
الصخب والعنف لوليم فولكنر، بريوت، دار   -٨

العمل للماليني، ١٩٦٣.
دار  بريوت،  اليوت،  اللكساندر  الفن  آفاق   -٩

الكاتب العريب، ١٩٦٤.
مّثلت  بيكيت،  لصموئيل  غودو  انتظار  يف   -١٠

ببغداد ألّول مّرة، ١٩٦٦.
ألبري كامو جلرمني بري، بريوت، ١٩٦٧.  -١١

بريوت،  بنتيل،  ألريك  الدرامة  يف  احلياة   -١٢
.١٩٦٨

امللك لري لوليم شكسبري، بريوت، ١٩٦٨.  -١٣
األسطورة والرمز خلمسة عرش ناقًدا، بغداد،   -١٤

.١٩٧٣
كريوالنس لوليم شكسبري، الكويت، ١٩٧٤.  -١٥
قلعة آكسل الدموند ولسون، بغداد، ١٩٧٦.  -١٦

عطيل لوليم شكسبري، الكويت، ١٩٧٨.  -١٧
العاصفة لوليم شكسبري، الكويت، ١٩٧٩.  -١٨
مكبث لوليم شكسبري، الكويت، ١٩٧٩.  -١٩

شكسبري معارصنا ليان كوت، بغداد، ١٩٧٩.  -٢٠
الليلة الثانية عرشة، (د.ن)، (د.ت).  -٢١

السونيتات لوليم شكسبري، بريوت، املؤّسسة   -٢٢
وهي   .١٩٨٣ والنرش،  للدراسات  العربّية 
سونيتات باللغة اِإلنكليزّية مع الرتمجة للعربّية. 

باإلضافة إىل مقّدمة للمرتجم.
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بريوت،  أخرى،  وقصص  مطر،  بال  أيلول   -٢٣
 .١٩٨٦ والنرش،  للدراسات  العربّية  املؤّسسة 
ترمجة قصص قصرية لكّتاب إنكليز وأمريكّيني 

من القرن العرشين.

هـ) كتابات أخرى:
أرا كتابا مجيال: رسائل جربا إبراهيم جربا اىل   -١
ماهر الكيايل ١٩٨١-١٩٩٤، بريوت، املؤسسة 

العربية للدراسات والنرش، ١٩٩٦.
جربا  إبراهيم  جربا  رسائل  اجلميلة:  التجربة   -٢
بريوت،   ،١٩٦٦-١٩٩٤ بالطه  عيسى  اىل 

املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ٢٠٠١.

عن املؤّلف:
الرواية  يف  عالمات  ثالثة  فاروق:  وادي،   -١
الفلسطينية: غّسان كنفاين، جربا إبراهيم جربا 

وإميل حبيبي، عكا، األسوار، ١٩٨٥.
دراسات  القمر،  منازل  الواحد:  عبد  لؤلؤة،   -٢
 ،١٩٩٠ الرّيس،  رياض  دار  لندن،  نقدية، 
األعامل  يف  بيبليوغرافية  دراسة  ص ١١-٤١. 

الشعرية والنقدية جلربا.
املنشود:  الطائب...  مصطفى:  الوايل،   -٣
جربا،  إبراهيم  جربا  روايات  يف  الفلسطيني 

بريوت، دار الكنوز األدبية، ١٩٩٥.
ومتحيد  القلق  وأخرون:  الرمحن  عبد  منيف،   -٤
جربا،  إبراهيم  جربا  تكرمي  كتاب  احلياة: 
والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  بريوت، 

.١٩٩٥
شعراء  ثالثة  نجيب:  رياض  الرّيس،   -٥

وصحايف، بريوت، رياض الرّيس، ١٩٩٦.
حوار يف دوافع االبداع مع جربا إبراهيم جربا،   -٦
حاوره ماجد السامرائي، سوسه، تونس، دار 

املعارف، ١٩٩٦.
 B. Embalo, A. Neuwirth and F.  -٧
 Pannewick: Kulturelle Selbstbehauptung
 der Palästinenser, Beirut, BTS 71, 2001,
pp. 252-262.

عند  الروائية  الفضاء  إبراهيم:  اجلنداري،   -٨
عربية،  آفاق  بغداد،  جربا،  إبراهيم  جربا 

.٢٠٠١
األديب  جربا،  إبراهيم  جربا  إبراهيم:  خليل،   -٩
للدراسات  العربية  املؤسسة  بريوت،  الناقد، 

والنرش، ٢٠٠١.

مراجعات الكتب:
 ،١٩٧٦ و  ص ١٦٠،   ،٢٦  ،١٩٧٥ أفكار،   -١

٣٢، ص ٤٨، عن صيادون يف شارع ضّيق.
عن  ص ٧٩،   ،١٩٧٧  ،٣٦-٣٧ رقم  أفكار،   -٢

رواياته.
عن  ص ٣٨،   ،  ١٩٨١ متوز/آب  اآلداب،   -٣
البحث عن وليد مسعود؛ وأيضا أدب ونقد، 

١١٥/١، ١٩٩٥، ص ٣٤.
عن  ص ٩٨،   ١٠١-١٠٢  ،١٩٩١ أفكار،   -٤
غرف االخرى و ايضا فصول، ربيع ١٩٩٣، 

ص ٣١٠.
جربا  عن  ص ١٥١،   ،١  ،١٩٨١ الكرمل،   -٥

وأميل حبيبي.
الكرمل، ١٩٩٥، ٣٨، ص ١٨٨، عن رصاخ   -٦

يف ليل طويل.

مقاالت:
خاص  ملف   ،١٩٩٥ أيار/حزيران  اآلداب،   -١

جلربا.
متوز  ص ٢٦؛   ،١٧١  ،١٩٨٤ أيلول  املعرفة،   -٢

١٩٩٥ ،٣٨٢، ص ١٨٢.
فصول، ١٩٩٧، ١، ص ٣٣.  -٣

البحرين الثقايف، ٢٠٠٢، ٣١، ص ٥٠.  -٤

مقابالت:
شؤون فلسطينّية، عدد ٧٧ (نيسان ١٩٧٨)،   -١

ص ١٧٦-١٩٢. مقابلة مع الياس خوري*.
جمّلة املقاصد، عدد ٣٩، املجّلد ٤ (١٩٨٥/٧)،   -٢

ص ٥٢-٥٣. مقابلة ومذكرات.
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األسبوع األديب (دمشق)، عدد ٣٥ (٩ ترشين   -٣
األّول ١٩٨٦)، ص ٨-٩. 

عكاظ،١٩٨٦/٨/٣١. مقابلة وقائمة أعامله.  -٤
احلوادث، ١٩٨٥/٣/٢٢، ص ٦٨-٦٩.  -٥
املعرفة، ١٩٨٠،٢٢٥-٢٢٦، ص ٢٨٩.  -٦

البيادر، ١٩٩١، ٦، ص ١٣.  -٧

أفكار، ١٩٩٣، ١٠٩ ص ٨٣.  -٨

النعية:
و١٩٩٤/١٢/١٤،   ١٩٩٤/١٢/١٣ السفري،   -١

ص ١٤.
احلياة، ١٩٩٤/١٢/٢٥، ص ١٧.  -٢



 ٣٠٠

شفيق َجْبري
النوع األديب: ناقد، شاعر.

والدته: ١٨٩٨ يف دمشق، سورية.
وفاته: ١٩٨٠.

اآلباء  مدرسة  يف  والثانوّية  االبتدائّية  علومه  حّصل  ّمث  دمشق  يف  الكّتاب  يف  تعّلم  ثقافته: 
العازارّيني بدمشق وحصل يف ختامها عىل شهادة الثانوّية عام ١٩١٣.

حياته يف سطور: وظيفة أمني لصندوق البلدّية يف مدينة يافا، ١٩١٤-١٩١٨؛ كاتب ّمث مدير 
الرسائل يف وزارة اخلارجّية، ١٩١٨-١٩٢١؛ ّمث وظيفة رئيس ديوان املعارف وكّلف أثناء ذلك 
(١٩٢٥-١٩٢٩) مبهّمة تدريس املعّلمني واملعّلامت عىل كتابة اِإلنشاء. حمارض يف مدرسة اآلداب 
العليا بدمشق؛ أستاذ ّمث عميد يف كّلية اآلداب، ١٩٤٨-١٩٥٨. سافر إىل فرنسا والواليات 

املّتحدة وزار كًال من مرص، فلسطني، لبنان والعراق. عضو املجمع العلمي العريب.

السرية*:
ُولد يف دمشق ليلة األربعاء يف ١٤ شعبان سنة ١٣١٤ للهجرة، وهو من أرسة عريقة يف 
التجارة أدخله أبوه مدرسة اآلباء العازارّيني يف دمشق، وهو ابن سّت سنني بوجه التقريب.
املدرسة آلباء فرنسّيني تدّرس العلوم والفلسفة الفرنسّية، ويتوّلى تدريس العربّية رهبان 
من لبنان. مّدة الدراسة فيها تسع سنني. وقد أكمل دراسته وحصل عىل الشهادة الثانوّية.

تدريس العربّية فيها ضعيف، فقد حيسن الرهبان املوارنة تدريس الرصف والنحو أّما 
تدريس األدب عىل أصول حديثة فال أثر له.

الحظ أحد رفقائه يف املدرسة ضعف تدريس األدب فنصح له أن يطالع كليلة ودمنة 
وديوان املتنّبي وكتابات الشيخ إبراهيم اليازجي.

ويف  خاصة.  ألشغال  أهله  كان  حيث  يافا  إىل  فسافر   ١٩١٣ سنة  املدرسة  من  خرج 
أواخر سنة ١٩١٣ سافر إىل اِإلسكندرّية للراحة فاقتنى ديوان املتنّبي وعكف عىل مطالعته ّمث 
عاد إىل يافا سنة ١٩١٤ فوقعت احلرب الكربى فانقطع عن كّل عمل وانرصف إىل مطالعة 
كليلة ودمنة وديوان املتنّبي وّملا رجع إىل دمشق مع أهله يف أواسط سنة ١٩١٨ توّسع يف 
املطالعة، فطالع العقد الفريد وكتب اجلاحظ وابن خلدون وحفظ بعض املعّلقات وانرصف 

إىل ديوان البحرتي.
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من هذا النمط من املطالعة متّكن من سهولة التعبري والبعد عن التعقيد ومال يف شعره 
إىل البيان العريب األصيل.

الصداقة  وقويت  دمشق  يف  الزركيل  الدين  خري  الكبري  الشاعر  إىل  تعّرف   ١٩١٧ سنة 
بحسن  مشهور  والده  صديق  دمشق  يف  كبري  تاجر  رثاء  يف  قصيدة  أّول  ونرش  بينهام، 
األخالق والكرم. ّمث نرش قصيدتني اقتبس إحدامها من الفرنسّية وعنواهنا: الزمان. واقتبس 

الثانية من املنفلوطي وعنواهنا: خيال الغد.
ويف سنة ١٩١٨ دخل اجليش العريب دمشق وأّلفت أّول حكومة عربّية فعّين يف دائرة 
املطبوعات ملراقبة الصحف ّمث انتقل إىل وزارة اخلارجّية فكان فيها سكرتري الوزارة، ويف 
املعارف  وزير  كان  حكومة  أّول  فأّلفت  سورية  الفرنيس  اجليش  دخل   ١٩٢٠ سنة  متوز 
فيها حمّمد كرد عيل فوقع اختيار الوزير عليه ليكون رئيس الديوان نظًرا إىل اتقانه الفرنسّية 
والعربّية. ويف أثناء وجوده يف وزارة املعارف كان ينرش القصائد الوطنّية مّرة يدعو فيها إىل 
وحدة سورية ولبنان، ومّرة ُيْعرب فيها عن الشعور الوطني يف البالد، وقد توّلى وهو يف 
الوزارة تدريب املعّلمني واملعّلامت عىل اِإلنشاء، فكان يدّرهبم عىل أصول حديثة تعّلمها يف 

مدرسة اآلباء العازارّيني.
ّمث أنشأ الفرنسّيون مدرسة عليا لآلداب، فوقع اختيارهم عليه ليكون مديرها، فرتّدد يف 
أّول األمر حّتى أوشك الفرنسّيون أن يقلعوا عن إنشاء املدرسة، ّمث قبل أن يكون مديرها، 
أغلق  ّمث  اجلاحظ  وكتاب  املتنّبي،  كتاب  فأّلف  األسبوع،  يف  ساعة  فيها  يدرس  وكان 

الفرنسّيون املدرسة خوًفا من اّتساع نفوذها بحسب ما قاله أحد أصدقائه املّطلعني.
ويف سنة ١٩٣٤ ألغى الفرنسّيون وظيفة رئيس الديوان فتقاعد عن العمل وانرصف إىل 

املطالعة ونرش مقاالت وقصائد يف الصحف يغلب عليها الروح الوطنّية.
من  املشهورين  أحد  توّفي  فإذا  وطنّية،  موضوعات  ويف  الثورة،  يف  أكثرها  قصائده 
أمراء العرب أو شعرائهم أو رجاالهتم كان يرثيهم. فقد رثى امللك فيصل [األّول]، وسعد 
زغلول، وفوزي الغزي من رجاالت دمشق، وأمحد كرد عيل من رجاالت الصحافة. كام 
رثى شوقي وحافظ واملنفلوطي. وكّل مراثيه فيها روح وطنّية. وهو مل يطبع ديوانه حّتى 

اليوم.
أّما نثره فقد بعثر يف بعض صحف دمشق وخاصة القبس واألّيام، ويف بعض املجّالت 

وخاصة جمّلة املجمع العلمي العريب والثقافة وجمّلة احلديث يف حلب.
يف  مبعثر  فهو  بعد  جيمع  مل  وهو  ووطنّية،  ولغوّية  أدبّية  موضوعات  يف  أكثره  ونثره 

الصحف واملجّالت.
أّما إنتاجه األديب فبعد خروجه من وزارة املعارف عاد إىل اجلامعة السورّية بعد جالء 
الفرنسّيني، فعّين عميًدا لكّلية اآلداب سنة ١٩٤٨ وبقي فيها إحدى عرشة سنة، أصدر 
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مؤّلفاته:
املتنّبي، ماىلء الدنيا وشاغل الناس، دمشق،   -١

مطبعة ابن زيدون، ١٩٣٠. دراسة.
دمشق،  واألدب،  العقل  معّلم  اجلاحظ،   -٢

١٩٣٢. دراسة.
القاهرة،  العرب،  سياسة  يف  النفسّية  العنارص   -٣
 .١٩٤٥ املعارف،  دار   ،(٣٧)  اقرأ سلسلة 

دراسة سياسّية.
 اقرأ بني البحر والصحراء، القاهرة، سلسلة  -٤

(٤٩)، دار املعارف، ١٩٤٦.
اجلامعة  مطبعة  دمشق،  األغاين،  دراسة   -٥

السورّية، ١٩٥١.
أبو الفرج األصفهاين، القاهرة، سلسلة نوابغ   -٦

الفكر العريب، دار املعارف، ١٩٥٥.
القاهرة،  عيل،  كرد  حمّمد  عن  حمارضات   -٧

معهد الدراسات العربّية العالية، ١٩٥٧.
أنا والشعر، القاهرة، معهد الدراسات العربّية   -٨

العالية، ١٩٥٩.
العربّية  الدراسات  معهد  القاهرة،  والنثر،  أنا   -٩

العالية، ١٩٦٠.
الثقافة  وزارة  دمشق،  السحر،  أرض   -١٠

واِإلرشاد، ١٩٦٢. رحالت ١٩٤٠-١٩٦٠.

شفيق  الشام  شاعر  ديوان  العندليب،  نوح   -١١
مقّدمة  مع  احلكيم،  قدري  رشح:  جربي، 
دمشق،  فيصل،  لشكري  مسهبة  دراسّية 

جممع اللغة العربّية، ١٩٨٤.
مؤّسسة  بريوت،  الشدياق،  فارس  أمحد   -١٢

الرسالة، ١٩٨٧.

عن املؤّلف:
األرناؤوط، عبد اللطيف: شفيق جربي شاعر   -١
عكرمة،  دار  دمشق،   ،١٨٩٨-١٩٩٠ الشام 

.١٩٩٨
يف  املعارص  العريب  األدب  سامي:  الكيايل،   -٢

سورية، ١٨٥٠-١٩٥٠، ص ٣٠٤-٣١٥.

مقاالت:
 ،(١٩٨٠ (يونيو   ١١٠ عدد  األديب،  املوقف   -١
فيصل  لشكري  مقاالت   ٤ ص ١٥-٩٥؛ 
احلفار  وسلمى  الربادعي  الدين  حمي  وخالد 

الكزبري* وعمر الدقاق.

النعية:
السفري، ١٩٨٠/٧/٩.  -١

يف خالهلا كتابه: دراسة األغاين. ّمث سافر إىل الواليات املّتحدة فأّلف كتابه أرض السحر، 
وهو وصف هذه الرحلة، ويف أثناء وجوده يف كّلية اآلداب، دعاه معهد الدراسات العالية 
يف القاهرة ِإللقاء بعض املحارضات فأّلف حمارضات مجعها يف ثالثة كتب: أنا والشعر، أنا 

والنثر. حمّمد كرد عيل...
الشاعر  روح  هو  إّنام  اعتقادي  بحسب  الشعر  يف  وأعظم يشء  ذهني  يف  بقي  هذا ما 
فالشاعر الذي مل خيلقه اهللا شاعًرا ال ميكن أن ُيعدَّ يف الشعراء ولو نظم. فكّل واحد يستطيع 

أن ينظم ولكن كّل واحد ال ميكن أن يكون شاعر...

* [السرية الذاتّية التي أّلفها شفيق جربي ملّبًيا لطلب عادل الفرجيات الذي نرشها يف دراسته: شفيق 
وفيق جربي ورسالة مل تتم، املعرفة، عدد ٢١٩ (مايو ١٩٨٠)، ص ٥٣-٦٩، ص ٥٤-٥٦، السرية الذاتّية التي 

فّضل املؤلف أن يكتبها بضمري الغائب.]



٣٠٣ 

حسب الشيخ جعفر
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٩ يف عامرة، العراق.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة القرية، ّمث جامعة بغداد، ّمث معهد غوركي يف موسكو.

حياته يف سطور: موّظف يف إذاعة بغداد والتلفزيون العراقي.

السرية*:
كان الرافد األّول هو قريتي الصغرية الواقعة عىل ضّفة هنر كبري ينحدر بعيًدا إىل اهلور وكان 
كّل مكان يف القرية حماًطا بحقول الرز والنخيل والبساتني والكروم والنباتات الّربية. وهناك 
قرأت ما كان يصلني عن طريق والدي من جمّالت وكتب أدبّية. وكان الرافد الثاين احلياة يف 
مدينة هي موسكو بعد أن حصلت عىل بعثة نظًرا حلصويل عىل درجات تؤّهلني للسفر إليها.
هذان الرافدان املتضادان، أو النقيضان ولدا الصدمة يف داخيل. ويف املواجهة بني هذين 
يف  الست  السنوات  تلك  طوال  أّني  غري  التحّول،  كان  املدينة  وعامل  القرية  عامل  العاملني: 
موسكو مل أكن أكتب إّال القصائد املتطّلعة دائًما إىل القرية واملدينة األوروبّية كان الرافد 

الثالث يف التجربة ويف الثقافة.
حني أهنيت دراستي يف معهد غوركي األديب وعدت إىل بغداد سنة ١٩٦٦، أي بعد 
مدينة  يف  آخر  عاًما  عشت  ّمث  أهيل،  يقطن  حيث  كربالء  يف  عاًما  عشت  سنوات،  ست 
مع  صغرية  غرفة  يف  أعيش  كنت  العمل.  عن  عاطًال  العامني  هذين  عشت  وقد  بغداد. 
صديقي الشاعر املبدع محيد سعيد. كانت غرفتنا الصغرية يف زقاق من أزّقة شارع الرشيد، 
 راغبة خاتون وحني حصلت عىل عمل صحفي مؤّقت انتقلنا إىل شّقة صغرية يف حمّلة
أنا واألستاذ محيد سعيد، ومل أحصل عىل عمل ثابت إّال بعد ثورة الثالثني من متوز حيث 

عملت يف اِإلذاعة والتلفزيون وّملا أزل أعمل فيهام.
حني جئت إىل بغداد استطعت أن أكتشف عنارص جديدة يف التجربة الشعرّية. استطعت 
أن أتعّرف بشعراء عراقّيني: سامي مهدي وخالد عيل مصطفى وآخرين عديدين. استطعت 
أن أتعّرف بتجارهبم الشعرّية، كتاباهتم، ّمث ّمت يل احلصول عىل جمموعة كبرية من الكتب 
التي صدرت أثناء غيايب الطويل عن الوطن. استطعت أن أحصل عىل جزء منها وليس عىل 
كّل ما نرش أثناء تلك الفرتة، وهذا ال يعني أّنني كنت منفصًال عن األدب العريب احلديث. 



حسب الشيخ جعفر  ٣٠٤

كنت اقرأ يف موسكو، يف مكتبة اآلداب األجنبّية والكتب العربّية بالذات. استطعت أن اقرأ 
يف هذه املكتبة نجيب حمفوظ*، جانًبا كبًريا من طه حسني*، توفيق احلكيم*، واألدب 

املرصي. استطعت أن أتعّرف عىل جوانب من األدب املرصي.
يف بغداد بدأت أكتب. والغريب أّن ما حصل يل هو أّنني كنت يف موسكو، أكتب 
دائًما عن القرية، عن جتربتي يف القرية وبالطبع كانت الكتابة هي احلنني إىل الوطن، أي 
حماولة العناق مع الوطن، مع القرية. أّما يف بغداد فكان احلنني الطاغي هو إىل احلياة يف غرفتي 

الصغرية، احلنني إىل الوجوه اجلميلة...
ا ال أحّبذ هذه التسمية: تسمية األجيال الشعرّية. مل نكن سوى استمرار  أنا شخصيًّ
ا مل أعترب نفيس يف يوم من األّيام منفصًال  ملن سبقنا من رّواد الشعر احلديث. أنا شخصيًّ
عن أساتذيت الشعراء: نازك*، السياب*، البيايت*. ومل أستطع يف يوم من األّيام أن أعترب 
نفيس بعيًدا عن القصيدة العربّية القدمية، قصيدة أمرىء القيس، أو أيب نواس، أو املتنّبي، 
أو قصيدة اجلواهري*. كنت باستمرار أتطّلع إىل اللحظة التي استطيع فيها أن أضيف شيًئا 

مهًما كان بسيًطا إىل جتربة هؤالء العظام.
يف أّي شعر عاملي، لدى أّية أّمة، األساس هو الرتاث. مل نجد يوًما ما شاعًرا مهًما جاء 
منقطًعا عن جذوره. أبًدا. أنت تستطيع أن تالحظ هذا جّيًدا يف إضافة السياب الكبرية، يف 
إضافات زمالئه: البيايت، نازك، عبد الصبور*. مل جتىء هذه اِإلضافة إّال عرب عناقهم احلار 

مع الرتاث الشعري العريب.
ال أستطيع أن أقول أّن هناك فراًغا أو أزمة. رّبام هناك توّقف، رّبام هناك إعادة نظر، 
إّنام الشعر مستمّر. االستمرارّية حاصلة وميكنك أن تتلّمس جّيًدا هنا أو هناك االندفاعة 
مرض.  داللة  وليس  صّحة  داللة  وهذا  ا،  حاليًّ بطيئة  تكون  قد  اندفاعة  لكّنها  الشعرّية، 

الشاعر يتوّقف بني حني وآخر.
أنا كتبت قصائد عديدة وكثرية. صحيح أّنني نرشت أربع جمموعات غري أّنني إذا ما 
مجعت كّل شعري، وأعني بالضبط الشعر الذي كتبته قبل ١٩٦٨ أستطيع أن أمجعه يف ثالث 
جماميع، غري أّنني أنظر إليه اآلن نظرة أخرى هي ليس النظرة السابقة ألّنني أراها قصائد 
أضعف، قصائد متأّثرة باآلخرين وخاصة السياب أو غريه من الشعراء كالبيايت ونازك، 
وهلذا غت النظر عنها. اعتربهتا جمّرد البداية، جمّرد اخلطوات األوىل التي أوصلتني إىل ما أنا 

عليه.
أّما عن الذاتّية، أو عن الوجدانّية، فأنا أميل إىل أن أقول الشعر هو الشعر. صحيح قد 
تكون القصيدة متأّثرة باألجواء الرومانسّية، أو متأّثرة بقراءاتنا لألعامل الروائّية أو األعامل 
املرسحّية أيًضا، أّما الوجدانّية يف الشعر أو الذاتّية، فأنا يف أغلب األحيان ذايت يف قصائدي 

أي أّنني أنطلق من جتربتي الشخصّية ومن ثقافتي.
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مؤّلفاته:
نخلة اهللا، بريوت، (د.ن)، ١٩٦٩.  -١

اِإلعالم،  وزارة  بغداد،  اخلشبي،  الطائر   -٢
.١٩٧٢

وزارة  بغداد،  السومرّية،  السّيدة  زيارات   -٣
اِإلعالم، ١٩٧٤.

بغداد،   ،١٩٦٤-١٩٧٥ الشعرّية،  األعامل   -٤
وزارة الثقافة واِإلعالم، ١٩٧٥.

احلّرية،  دار  بغداد،  املرآة،  يف  احلائط  عرب   -٥
.١٩٧٧

رماد الدرويش، بغداد، دار الكندي، ١٩٨٦.  -٦

يف مثل هذه الزوبعة، بغداد، الشؤون الثقافّية   -٧
العاّمة، ١٩٨٨. شعر وسرية ذاتّية.

الشؤون  بغداد،  وشهداء،  بالنبّيني  وجيء   -٨
الثقافّية العاّمة، ١٩٨٨.

عن املؤّلف:
جملدين،   ،سومر أيتام  بنعيسى:  بومحالة،   -١

دار الطوبقال، ١٩٩٠.

مقابلة:
احلوادث، ١٩٨٥/٤/٥، ص ٧٥-٧٦.   -١

كتبت قصائد ميكن تسميتها بقصائد سياسّية ولكّنها بالدرجة األوىل منطلقة أيًضا من 
جتربتي اخلاصة. مثلام أكتب عن جتربتي يف القرية كتبت أيًضا عن جتربتي يف أوروبا، وكتبت 

أيًضا قصائد قليلة عن جتربتي السياسّية.
أنا أنطلق بالدرجة األوىل من التجربة ومل تكن الثقافة غالًبا إّال اجلّو واملناخ. التجربة هي 

اللّب والثقافة تسعف.
منذ البداية، منذ اخلطوات األوىل، كنت أعترب اجلامل األنثوي هو اجلامل احلقيقي. أو هو 

التجّسد األروع لفكرة اجلامل، ضمن اِإلطار الطبيعي، أي ضمن الطبيعة نفسها.
قبل سفري إىل االّتحاد السوفيايت كان هناك جوع، وهو إحساس أي شاب عريب. إّنام 
يف االّتحاد السوفيايت ال أستطيع أن أصف هذا التطّلع والتوق باجلوع، إّنام كان حاجة طبيعّية 
وحاجة شعرّية. وأنا أصدقك القول، ال أستطيع أن أجد تفسًريا هلذه احلاجة، رّبام كانت 
ضمن الرتكيب النفيس ألّنني قد أعشق أحياًنا صورة يف متحف، ّمث عرب هذه الصورة 
يف املتحف، أتوّصل إىل املثل أو إىل الوجه ويتجّسد هذا الوجه ضمن قصيدة أو جمموعة 
قصائد. يتجّسد هذا الوجه يف القصيدة يف حالة واحدة، حني أتوّصل إىل اكتشافه يف وجه 
ما. إّنك يف الشارع مثًال قد جتد فكرة اجلامل نفسها جمّسدة يف وجه امرأة عابرة ولكّنك قد 
ال تستوقف هذه املرأة، وقد ال حتصل إّال عىل مالمسة عابرة ملعطفها أو ثوهبا أو أن جتد 
وجهك يف بريق عينيها، يف مرآة عينيها، أو جتد روحك ترف عىل ضّفة ابتسامتها، ّمث متيض 

إىل األبد، غري أّنها تظّل مزروعة حّية يف أعامقك.

* [قطع من حوار يف احلوادث، ١٩٨٥/٤/٥، ص ٧٥-٧٦].
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محمود ُجْنَداري جمعة الجمييل
النوع األديب: كاتب قصص.

والدته: ١٩٤٤ يف اجلميلة (الرشقاط)، العراق.
وفاته: ١٩٩٥.

املتوّسطة،  الصناعة  فمدرسة  ١٩٥٢-١٩٥٧؛  االبتدائّية،  الرشقاط  مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
املوصل، ١٩٥٧-١٩٥٨؛ فمدرسة الصناعة االعدادّية، املوصل، ١٩٥٩-١٩٦٣.

حياته يف سطور: عامل يف رشكة املرشوبات الغازّية باملوصل، ١٩٦٢-١٩٦٤. عّين أمني خمزن 
يف املؤّسسة العاّمة لتوزيع املنتوجات النفطّية، بغداد، ١٩٦٤ ويف عام ١٩٦٨ نقل إىل املوصل 
ضمن املؤّسسة نفسها بوظيفة مالحظ وتدّرج إىل وظيفة معاون مدير. نقل عام ١٩٨٢ إىل 
كركوك بوظيفة مدير رئيس تفتيش وال زال هبذه الوظيفة حّتى اآلن. عضو اّتحاد الكّتاب 
العراقّيني، املركز العام؛ عضو نقابة الصناعيني (امللغاة) يف العراق، فرع املوصل؛ عضو نقابة 
النفط واملعادن والكيمياويات، فرع املوصل. زار تركيا (١٩٧٦ و١٩٨٢) وبلغاريا ورومانيا 

(١٩٧٦). متزّوج وله سّتة أوالد.

السرية:
عىل بعد عرش كيلومرتات شامل قلعة (أشور) العظيمة، تقع قرية صغرية عىل حافة هنر دجلة. 
هلذه القرية مع دجلة حكايتان: يف كليهام كان النهر خميًفا مفزًعا غادًرا. كانت هذه قرية 
(اجلميلة) التي حتمل اسم العشرية. حكاية وقعت عام ١٩٥٤ واألخرى عام ١٩٦٣. غافلها 
ذات ليلة فتسّلق القرية وسال يف دروهبا الضّيقة وغمر منازهلا الطينّية ونجا أهلها بأرواحهم 
فقط. بعد أشهر هنضت قرية جديدة بينها وبينه أكثر من كيلومرت. نيس الناس كّل يشء. 
وغفروا لدجلة كّل يشء ولكن بعد تسع سنوات تسّللت مياهه مّرة أخرى بطيئة هادئة 
لتحيط بالقرية من كّل جانب. غادرها أهلها مّرة أخرى إىل مسافة أبعد، ووضعوا بينهم 

وبني دجلة سّكة حديد قدمية. سّد من تراب. وبنوا خلفها قريتهم اجلديدة.
يف هذه القرية ولدت عام ١٩٤٤ ألبوين فّالحني. الثاين من سبعة أخوة وأخت واحدة. 
أب متدّين، يقرأ القرآن بصورة جّيدة. صارم فيام يتعّلق بالدراسة والعمل. يف عام ١٩٥٦ 
أهنيت الدراسة االبتدائّية من املدرسة الوحيدة املوجودة يف بلدة الرشقاط آنذاك. نجحت 
بتفّوق. كانت املدرسة تبعد أكثر من مخسة عرش كيلومًرتا نقطعها مشًيا عىل األقدام. يف 

األّيام املمطرة كّنا ننقطع عن املدرسة الستحالة الوصول إليها.
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مؤّلفاته:
مطبعة  الكلمة،  جمّلة  النجف،  الظمأ،  أعوام   -١

الغري احلديثة، ١٩٦٨.
احلصار، بغداد، وزارة الثقافة واِإلعالم، ١٩٧٨.  -٢
حاالت، بغداد، وزارة الثقافة واِإلعالم، ١٩٨٤.  -٣
احلاّفات، بغداد، دار الشؤون الثقافّية، ١٩٨٩.   -٤

رواية.

عن املؤلف:
جنداري  حممود  خليل:  ابراهيم  العالف،   -١
الدراسات  ،مركز  املعارصة  العراقية  والقصة 

اإلقليمية - جامعة املوصل.

خالل تلك السنوات، مارست كّل أعامل الزراعة. زراعة احلنطة والشعري وحصادها. 
محاية الذرة من العصافري وحصادها ودرسها. خرجت بثروة هائلة من احلكايات، وّملا مل 
تكن يف بلدة الرشقاط آنذاك مدرسة متوّسطة فقد انتقلت إىل مدينة املوصل عام ١٩٥٧. من 
أصغر قرية عراقّية إىل ثاين أكرب مدينة عراقّية. مبارشة. كانت أّياًما صعبة حًقا. وبعد أّيام 
عسرية أيًضا قبلت يف القسم الداخيل لثانوّية الصناعة. بقيت يف القسم الداخيل (عىل نفقة 
وزارة الرتبية) سّت سنوات دراسّية، تعّرفت فيها عىل أناس شّتى. ديانات شّتى. كان عدد 
دار  وتضّم   الثقافّية املجموعة  عليها  أطلق  واحدة  بناية  يف  مدارس  ثالث  كبًريا.  الطلبة 

املعّلمني االبتدائّية، ثانوّية الزراعة، ثانوّية الصناعة.
يف عام ١٩٦٠ وقع بيدي كتاب آالم فرتر جلوته. قرأته. عرشات املّرات قرأته. أذهلني 
هذا العاشق اخلارق العجيب. بنفس العام أعلنت إحدى جمّالت الفكاهة املنترشة آنذاك عن 
نرشت  ولكّنها  املسابقة  عن  فاعتذرت  املجّلة  عادت  باملسابقة.  اشرتكت  القّصة.  مسابقة 
أسامء أصحاب القصص اجلّيدة وكانت املّرة األوىل التي أرى فيها اسمي يف جريدة. كانت 

تلك القّصة حماكاة آلالم فرتر.
يف عام ١٩٦٣ أهنيت الدراسة الثانوّية. وهي نفس السنة التي تعّرضت فيها قرية اجلميلة 
للفيضان الثاين. اشتغلت عامًال يف معمل للمرشوبات الغازّية باملوصل ألقّل من سنة. يف 
النصف األخري من عام ١٩٦٤ حصلت عىل وظيفة (أمني خمزن) يف مديرّية توزيع املنتوجات 

النفطّية وال زلت حّتى اآلن موّظًفا فيها.
وحني استقّر يب املقام يف بغداد أتبعت جدوًال يف القراءة. بعد أشهر من حصويل عىل الوظيفة 
والنرش  الكتابة  مع  حكايتي  وبدأت  مسكنها.  نبيلة  بغدادّية  عائلة  ألشارك  الفندق  غادرت 
واملجّالت. حكايتي مع القّصة القصرية. تعّرفت عىل عدد كبري من الشباب يف تلك الفرتة، 
حيملون نفس اهلموم، يكتبون القّصة والقصيدة. أطلق عليهم فيام بعد جيل السّتينات. ومع هذا 
اجليل تعّرفت عىل الكّتاب الروس واألمريكان واالنجليز والفرنسّيني.. بعد الكّتاب العرب...
١٩٨٥/٣/١



 ٣٠٨

عيل محّمد الُجْندي
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٢٨ يف سلمية، سورية.
وفاته: ٢٠٠٩. 

ثقافته: تعّلم يف املدارس التالية: االبتدائّية النموذجّية يف سلمّية حّتى ١٩٤٣؛ التجهيز الثالثة، 
حلب، حّتى ١٩٤٦؛ جتهيز ابن رشد، محاه، حتى ١٩٤٨؛ حائز ليسانس فلسفة من جامعة 

دمشق، ١٩٥٥.

حياته يف سطور: دّرس األدب والفلسفة منذ أّيام اجلامعة األوىل يف دمشق وسلمّية ويف 
مدرسة املصياف العسكرّية، سنة ١٩٦٠. هرب إىل بريوت ودرس األدب والفلسفة وعمل 
يف الصحافة. سنة ١٩٦٣، عاد إىل دمشق وعمل يف االذاعة والتلفزيون والصحافة، ّمث مدير 
الكّتاب  اّتحاد  وعضو  االشرتاكي  العريب  البعث  حزب  عضو  اِإلعالم،  وزارة  يف  األنباء 
العرب وعضو مؤمتر الكّتاب اآلفرو-أسيوّيني. أقام حوايل أربع سنوات ببريوت. زار القاهرة 
زار  و١٩٧٨)؛  و١٩٧٤   ١٩٧٢) الشعري  املربد  مؤمترات  خالل  وبغداد  كثرية  زيارات 
االّتحاد السوفيايت وفرنسا عّدة مّرات كام زار بلغاريا واملانيا الدميقراطّية. متزّوج وله ابن 

واحد ومخس بنات.

السرية:
سنة ١٩٢٨ ولدُت يف بلدة سلمية، وهي قضاء تابع ملحافظة محاة، هذه البدوّية املتحّضرة 
املهلهلة األثواب. لكن طفولتي كانت يف شبه قرية تبعد عنها حوايل ثالثة كيلومرتات، بيتنا 
عىل رابية تشتعل باأللوان يف الربيع وتغدو جرداء ترابّية بعد ذلك، تنبق الصخور من كّل 

مكان.
إىل  عدت  إذ  عمري  من  التاسعة  حتى  ومستوحًشا  وناقًما  بائًسا  كنت  أّنني  وأذكر 

املدينة، كام كّنا نسّميها، سلمية، ألدخل املدرسة.
وأنا الصبي الثالث بني مخسة أخوة وأخت، أخواي الكبريان مل يكونا معنا إّال صيًفا إذ 
أّنهام كانا يتابعان دراستهام يف محص. وأخواي األصغران كانا مريضني قليًال وهلذا فقد كان 
عّيل أن أخدم أيب يف مضافته وأرعى البقرات األربع التي كّنا منلكها متنّقًال معها يف الربّية 

من مكان إىل آخر.



عيل حمّمد اُجلْندي ٣٠٩

كان أيب وجيًها ومنذ الطفولة كان يبدو يل صورة لِإلَله الذي يذكر كثًريا يف بيتنا 
بجامله وجربوته وإرهابه وكربيائه.

يف املدرسة االبتدائّية كنت متفّوًقا جًدا، نلت الدرجة األوىل يف سورية يف امتحانات 
الرستفيكا، وكنت أحفظ أّية قصيدة لسامعها للمّرة األوىل. وكان ذلك جماًال للتفاخر من 
أيب أمام ضيوفه. وكان عّماي يقرضان الشعر وأخي إنعام الذي يكربين بسنوات. وألّنني 
كانت صفتي األساسّية هي الرغبة بالتمّيز بل والتفّرد فقد نفرت من الشعر الذي حيرتمه 

كّل من حويل.
لكّنني عندما ذهبت يف السنوات التالية ملتابعة دراستي يف حلب، كان أيب قد أصبح 
مفلًسا لكثرة ما رصف من ماله عىل تعليم عّمي وإخويت. لكّنني كنت قد بدأت أستبطن 
ذايت وأفّكر باملستقبل وعىل أي مبادىء سأرّبي نفيس بعيًدا عن آراء األهل واألب خصوًصا، 
فقد كان يّرص عىل أن نصوم ونصّلي ولو بالرضب وما أزال أذكر قرصة اجلوع قبيل مدفع 

رمضان، كام ال أزال أذكر أشكال أقدام املصّلني وأنا ساجد وألوان جوارهبم.
وبدأُت يف حلب أكتب نوًعا من املذّكرات أو اخلواطر دارًسا أدّق مشاعري وما أفّكر 

من أفكار.
وقّررت أن أكون نوًعا من اِإلنسان السبارطي األثيني مًعا! اندجمت يف الرياضة ليكون 
الشعر،  من  نفوًرا  ومتني.  مجيل  عقل  يل  ليكون  القراءة  وأدمنت  ومتني،  مجيل  جسد  يل 
لكّنني وقعت يف حّب أفالطوين. فام كان بّد من خماطبة احلبيبة شعًرا. وهكذا بدأت، 
أكتب القصيدة وأمّزقها بعد حني. ويب رغبة صعبة يف أن أكتب شعًرا متمّيًزا ومتفّرًدا أيًضا، 

نّوعت يف األوزان والقوايف وأردت أن آيت بصور غريبة غري مطروقة.
قدموس  يف  عقل*  سعيد  أدهشني  سنة،  خالل  كرهته  ّمث   جربان عىل  وتعّرفت 
املجدلّية إذ أهداين أستاذي جمموعة من الكتب بينها هذان، وهلذا األستاذ تأثري لعّدة سنوات 
عىل توّجهي الشعري كان اسمه الياس شّليطا وكان رجل دين. ّمث ختّلى عن ثوبه الكهنويت 

لضغط الكنيسة عليه وكان ذلك يف سنة استقالل سورية.
يف سنتي الثانوي تعّرفت عىل نيتشه، وكنت قد طّلقت التدين قبل أكثر من سنتني 
ا، ففوجئت بشاعرّيته وأفكاره، ّمث تعّرفت عىل شعر أيب ريشة* قليًال، لكّنني وقفت  هنائيًّ
عند الياس أيب شبكة وتعّلمت منه كثًريا. وبعد ذلك بودلري، كان أخي البكر د. ساقي 
كثرية  مقاطع  عجيبة  بجاملّية  الصغار  وِإلخويت  يل  روى  فقد  ا،  ثقافيًّ األّول  معّلمي  هو 
امرأة  وأحببت  كربت.  أن  بعد  بودلري  قراءة  يف  يساعدين  وصار  واألوديسة.  األلياذة  من 
مسيحّية: تزّوجتها يف هناية العام ويف ذهني أّن ذلك عمل ثوري. وبدل أن أكون ضّد أهيل 
والبيئة الصغرية عندهم، بدأت ضّد املجتمع ككّل وأفّكر بطريقة أمتّرد فيها عىل كّل ذلك، 

وهنا انخرطت يف العمل السيايس: رصت عضًوا رسمًيا يف حزب البعث.
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مؤّلفاته:
الوطنّية،  املؤّسسة  بريوت،  املنّكسة،  الراية   -١
يغلب  نثري  نصفها  قصائد  جمموعة   .١٩٦٢
عليها جّو الغربة واالحساس بالزمن واملوت.

املؤّسسة  بريوت،  الصمت،  كان  البدء  يف   -٢
قصيدة  عليها:  كتبت   .١٩٦٥ الوطنّية، 
سمفونّية ذات ثالث حركات. وضعت فيها 
.خالصة جتاريب الشعرّية يسودها جّو فلسفي
التجاري،  املكتب  بريوت،  الرتابّية،  احلّمى   -٣
يف  شعرّية  جمموعات  ثالث  هي   .١٩٦٩
الواقع: سقوط قطري بني الفجاءة و رباعّيات 

.طائشة و قصائد حّب طارئة
وزارة  بغداد،  املوتى،  وأصابع  الشمس   -٤
أجواء  نفس   .١٩٧٢ واِإلعالم،  الثقافة 

.املوت واهلزمية وهذيان حيايت
طرفة يف مدار الرسطان، دمشق، اّتحاد الكّتاب   -٥

.قصيدة طويلة وأناشيد .العرب، ١٩٧٥
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  اجللد،  حتت  النزف   -٦

العرب، ١٩٧٨. قصائد متنّوعة.
الرباعّيات، بريوت، دار ابن رشد، ١٩٨٠.  -٧

أخرى،  وقصائد  املتوّسط  األسود  البحر   -٨
بريوت، دار فلسطني الثورة، ١٩٨٠.

قصائد موقوتة، بريوت، (د.ن)، ١٩٨٠.  -٩
بعيًدا يف الصمت قريًبا يف النسيان، بريوت،   -١٠

دار الكلمة، ١٩٨١.
صار رماًدا، دمشق، احتاد الكتاب، ١٩٨٧.  -١١

(د.ن)،  بريوت،  األخري،  للضياء  سنونوة   -١٢
.١٩٩٠

يف  اشرتكت  السيايس.  الفكر  كتب  من  وكثًريا  هبا  عالقة  له  وما  املاركسّية  قرأت 
مظاهرات وتوزيع مناشري وكّل ما له عالقة هبذا اجلّو.

يف سنة ١٩٦٠ بعد ترسحيي من اجليش منعت من العمل، فهربت إىل بريوت حيث 
ا، وعملت يف التدريس والصحافة والسياسة، وكنت يف حال نفسّية  كان اجلّو، نسبًيا، حرًّ
متعبة. وما كتبته خالل أكثر من سنة نرشته ألّول مّرة يف جمموعتي املنشورة األوىل الراية 
املنّكسة تعبًريا عن الشعور باهلزمية والغربة. ونالت هذه املجموعة اهتامًما كبًريا وكتب عنها 
عرشات املقاالت. وعند حدوث الثامن من آذار (ما سّمي بثورة البعث) ذهبت إىل دمشق 
ا. وكنت  وظللت منهمًكا بالعمل السيايس واِإلعالمي حّتى سنة ١٩٧٠ حيث انعزلت عمليًّ
قد انفصلت عن زوجتي األوىل وتزّوجت بالثانية، وهي امرأة مثّقفة وأديبة تكتب القّصة 
القصرية لألطفال وللكبار، وما أزال أعيش معها وأعيش حياة بغري رابط تقريًبا، ال أذهب 
نفسًيا  بالشيخوخة  وأحّس  وأرشب  الشعر  وأكتب  األصدقاء  أقابل  ملاًما،  إّال  العمل  إىل 
وجمموعايت الشعرّية الثالث منعت من دخول البلد وال يكتب عّني يشء يف وسائل اِإلعالم 
داخل سورية مع كّل ما ينرش عّني خارجها.. ليس يل آمال كبرية يف احلياة وال طموحات 
ماّدية أو معنوّية يف هذا العمر! لكّنني متفائل باملستقبل وأتعاطف مع احلركات الثورّية، 
الّرسية خصوًصا، املاركسّية التي متّثل اجليل الشاب... أسهر دائًما ويومًيا وأرشب حّتى 
التلف وممتيلء عشًقا وأحاول جاهًدا التوّقف عن الكتابة والتدهور خالل الناس املسكونني 

بالشعر والثورة واجلنون...
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عطية  دار  دمشق،  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -١٣
للنرش والتوزيع، ١٩٩٨.

عن املؤّلف:
مقابالت:

 ،١٩٧٩/١٠/٢٧  ،٢ عدد  (بريوت)،  الرسالة   -١
ص ١٩-٢١. 

 ،١٩٨٩/١٠/٩ (بريوت)،  العريب  الكفاح   -٢
ص ٤٤-٤٧. 

مقاالت:
 ،(١٩٧٩)  ،١٠٢ عدد  األديب،  املوقف   -١
ص ٣٥. حياته يف سطور وقائمة مؤّلفاته حتى 

سنة ١٩٧٩.
 ،٣٠٢-٣٠٣  ،١٩٨٧ آذار/نيسان  املعرفة،   -٢

ص ١٣٠.
السفري، ١٩٩٨/١٢/٧، ص ١٩.  -٣

املوقف األديب، كانون األول ٢٠٠١، ٣٥٧،   -٤
ص ٢٢.



 ٣١٢

محّمد مهدي الَجَواِهري
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٠٠ يف النجف، العراق.
وفاته: ١٩٩٧.

ثقافته: تعّلم يف املدرسة اِإليرانّية، النجف، ّمث تلّقى دروس دينّية خاّصة.
حياته يف سطور: شاعر، صحفي، مدّرس. خدمة دبلوماسّية حتت امللك فيصل األّول. 
مؤّسس جريدة الفرات (١٩٣٠) ورئيس حترير للجرائد االنقالب (حمظورة) والرأي العام 
(١٩٣٧-١٩٥٣)، والطبات واجلهاد (حمظورة ١٩٥٢) واجلديد واملعرض واألصور.  تقاعد 
عن الصحافة سنة ١٩٦١. عضو عن كربالء للمجلس العراقي، ١٩٤٧، ولكن تقاعد بعد 
سنة واحدة فقط. نقيب للصحفّيني العراقّيني حّتى استقال؛ رئيس اهليئة اِإلدارّية الّتحاد 
األدباء العراقّيني. أقام برباغ ألسباب السياسة (١٩٦١-١٩٦٨). سافر إىل جّل بلدان أوروبا 
الرشقّية. وزار مرص وسورية عّدة مّرات (١٩٥٦) واصطاف يف لبنان حّتى سنة ١٩٥١ ّملا 

أعلن شخص غري مرغوب فيه. متزّوج وله أوالد.

السرية*/* *:
ظهر  عىل  تسّجل  الوالدة  وكانت   ،١٩٠٠ عام  األرجح  عىل  الرشيف  النجف  يف  ولدت 

القرآن يف التاريخ اهلجري [...]
ها هي أمامي وكأّنني أعيشها اآلن، بيتنا العتيق الواسع يف النجف بغرفه الكثرية الواسعة 
وأنا طفل عىل صدر أّمي. كنت ال أزال أرضع، وأذكر أين تقع غرفة جّدي يف البيت. 
شكله، حليته، وجهه، قلت هذا ألّمي فيام بعد ودهشت. قالت يل: لقد مات جّدك وأنت 
رضيع، هذا عجيب. كيف تذكر ذلك؟ باملناسبة لقد ماتت أّمي عن عمر يناهز الـ ٩٢ سنة، 

رغم كّل الصعوبات التي تعّرضت هلا يف حياهتا [...]
نشأت يف حجر أّمي ورعاية والدي وعناية عبدة لألرسة إسمها تفاحة. أّنها امرأة 

غاية يف اِإلخالص، كانت تداعبني وتالعبني وأنا كنت منسجًما وأّياها متجاوًبا معها.
ا. عىل الرغم من تعّريض للجدري وإىل  طبيعيًّ ا  كّل يشء كان مهّيًئا يل كي أمنو منوًّ
كسور يف يدي وسقوط يف احلوض العميق الذي يتوّسط احلوض الذي نسكنه وكدت 

أموت لوال أن ألقت الوالدة بنفسها عّيل وأخرجتني من القعر [...]
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حتدرت من أرسة عريقة يف العمل واألدب والشعر [...]
أّرص أيب عىل أن يصحبني معه كّل ليلة إىل جمالس األدب والعمل يف النجف، أن جيربين 
عىل االستامع ليايل إىل أشعار املتنّبي وزهري، وكنت أسأم أحياًنا وأنام، أجربت عىل حفظ 
هنج البالغة، وأمايل السّيد املرتيض والقايل والبيان والتبيني للجاحظ، وأدب الكاتب البن 

قتيبة، وأنا يف الثامنة من عمري [...]
ويف الثالثة عرشة تقريًبا بدأت كتابة الشعر، كنت أهرب إىل قبو البيت ألرصخ بأبيايت 

وهي صفة ما تزال تالزمني حتى اليوم... أنا أدندن الشعر وأتغّني به قبل أن أكتبه [...]
ا يف منتهى الروعة واجلرأة دون أن أعرف املرأة، دون أن أعرف  لقد كتبت شعًرا غزليًّ

شيًئا عن احلياة [...]
ا. كان يريدين أن أقف عىل أمور الفقه واألدب. وال يريد أن  ا مجًّ كان والدي حيّبني حبًّ
يفتح باب احلّب عىل مرصاعيه. وحّبه يل ال يقّل عن حّب أّمي ولكن أساليب التعبري ختتلف 

مبقدار ما بني الرجل واملرأة.
وبلغ من حّبه يل أّنه مل يكن ليستطيع أن ينام ما مل أكن إىل جانبه. وال خيرج إىل السوق 

أو املجلس إّال وأنا معه [...]
وميكنني القول هنا، أّن طفولتي كانت حتمل إىل جوار متطّلبات الوالد من مالزمة 
ومصاحبة يف املجالس الليلّية التي كان يعقدها العلامء يتبادلون فيها النظر. بوجود طفل ال 
معنى لوجوده بينهم كانت مسائل العبادة والرّب والوضوء مشاغلهم اخلاصة ليل هنار فام 

عالقة ذلك باألطفال؟
إضافة إىل ذلك كنت احتّمل قساوة هذه الضغوط. والويل للوالدة إن تذّمرت.

لقد كتب عّيل أن أعيش كالكبار. وأّي كبار. رجال دين كبار ذوو عامئم بيض وحلي 
سوداء وبيضاء متأل الدور وختفي الوجوه وعّيل أن أكون طفًال كبًريا شيًخا يف سلوكي، 
أترعرع  أن  قبل  وشخت  الطفولة.  غري  من  الولد  وكنت،  وسكويت،  وكالمي  وحركايت 

وأشيب.
أتذّكر اآلن يف هذه اللحظات سهرة املشايخ التي تطول إىل ما بعد منتصف الليل وهذا 
الطفل الذي أمامك مركون يف زاوية.. ينتابه امللل والنعاس من أجواء اجلدل واملطارحة. ما 
يشغل الكبار عن الصغار، هي إذا انتهى املجلس أيقظ الشيخ عبد احلسني أي والدي 

طفله احلبيب من نومه املضطرب وعاد به إىل البيت.
لشّدة   االسمة اللقمة  بأبو  آنذاك  يلّقبونني  وكانوا  مًعا..  طعامنا  ونتناول  نعود  كّنا 

االهتامم يب..

* [مقتطف من جملة األنوار؛ راجع عن املؤلف/مقاالت رقم ٢].
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كنت مناضًال سابًقا يف احلزب الشيوعي ورافقت الناس أثناء فرتة االضطهاد..  -
مل أكن يف احلزب يوًما وأفتخر لو كنت. خرية أصدقائي منهم وأنا يف الصميم منهم   -
 [...] منها  جزء  أنا  التي  الصعبة  مسريهتم  يقطعون  وهم  نفًسا  أعطوين  لقد  أيًضا. 

يسّمونني رفيق الطريق[...]
أّول رحيل يل كان عام ١٩٥١ إىل مرص (وال أسّميه غربة). ذهبت لزيارة أوالدي الذين   -
أخذهم الدكتور طه حسني* ليدّرسهم عىل حساب وزارة املعارف املرصّية مساعدة 
يل، ّمث بعد ذلك إىل دمشق، ولكن الغربة احلقيقّية بدأت عام ١٩٦١، أّيام حكم عبد 

الكرمي قاسم، ذهبت إىل براغ ومكثت فيها [...]
مل أسجن أبًدا يف حيايت إّال مّرة واحدة وملّدة شهر فقط، األمر الذي أثار ضّجة يف الربملان،   -
لقد أوقفت شهًرا واضطّر احلاكم أن حيكم عّيل بشهر فقط، ومع ذلك فقط شتمت 
القضاء يف قاعة املحكمة. السجن ليس بطولة، والذين يتبّجحون هبذا دائًما مغّفلون. لقد 

كانت لدّي حصانة ما، كان احلّكام خيافون الناس وحيسبون حساًبا لتأثريي عليهم.
هل كان سجني بسبب قصيدة؟  -

ال، بل بسبب مقال سيايس [...]  -
عندما أكتب الشعر، تعلن حالة الطوارىء يف البيت، ويغلق باب غرفتي. أجلس إىل   -
املنضدة وأمامي صحنا سجائر... أدّخن برشاهة... أقف، أزرع الغرفة جيئة وذهاًبا 
وأدندن باملوسيقى بصوت مرتفع، موسيقى دون كلامت. يعلو صويت كثًريا حّتى يصل 
إىل اجلريان، وكم أزعجتهم وأيقظتهم من نومهم. هنا يتحّملونني، ولكن عندما كنت 
يف براغ كثًريا ما كانوا يقرعون اجلدران فاضطّر للتسّتر باللحاف وخنق صويت. أدّخن ما 
يقارب مخسني سيجارة، وال أستعمل الورق العادي... يعجبني أن أكتب عىل غالف 
الكتب وعلب السجائر. وقد أضعت قصيدتني بسبب ذلك، ألّنني نسيت وألقيت 

بعلب السجائر دون أن أنتبه..
عندما أكتب الشعر، أبدأ بتسجيل الفكرة ّمث أبحث عن البحر الذي يالئمها.  

كم مّرة تكتب القصيدة؟  -
مّرة واحدة فقط.  -

أال تصّحح؟  -
نادًرا، ويف أربعة أو مخسة أبيات رّبام.  -

هل تسقط بعض األبيات؟  -
ال، أعدل فيها ألّن كّل بيت عزيز عّيل، كّل بيت قطعة مّني، أحاول أن أعّدل وال   -
أسقط [...] أبّدل الكلامت وأصوغها عىل الفكرة، لكّنني ال أصوغ الفكرة عىل الكلامت 

[...]
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مؤّلفاته:
الكاملة)،  الشعرّية  (أعامله  اجلواهري  ديوان   -١
النجف، ١٩٣٥. صدر أيًضا يف بغداد بخمس 
سنة  يف  أيًضا  ونرش   .١٩٢٨-١٩٣٥ جمّلدات، 
-١٩٦٨ ناقصة،  وبنرشة  و١٩٦١   ١٩٤٩
١٩٦٩، وصدر أيًضا يف صيدا - بريوت، مكتبة 
العرصّية، ٤ أجزاء: ج ١ و٢، ١٩٦٧؛ وصدر 
أيًضا يف دمشق، ١٩٥٧. نرشة جديدة حققها 
إبراهيم السامرائي* ومهدي املخزومي، وعيل 
بغداد، وزارة  بكتاش،  ورشيد  جواد الطاهر 
 ٣ ج   ،١٩٧٣ و٢،   ١ ج  أجزاء،   ٧ اِإلعالم، 
لعيل  مسهبة  دراسية  مقدمة  مع   ،١٩٧٤ و٤، 
يف  جمّلدات  بأربعة  أيًضا  وصدر  الطاهر  جواد 
بريوت، دار الطليعة، ١٩٦٨-١٩٦٩. وكذلك 
صدر يف بريوت عن دار العودة يف طبعة عّولت 
عىل الطبعة املحققة لوزارة اِإلعالم يف بغداد، 
كام احتوت عىل استدراكات من الشاعر عىل 

هذه الطبعة البغدادّية.

(مالحظة: إّن املجموعة الشعرّية الكاملة حتتوي 
منفردة  بنرشة  سابًقا  تنرش  كانت  التي  املجموعات 

كالتالية:)

حلبة األدب، بغداد، (د.ن)، ١٩٢٣.  -٢

بني الشعور والعاطفة، بغداد، (د.ن)، ١٩٢٧-  -٣

.١٩٢٨

مكسب الثورة األديب، النجف، (د.ن)، ١٩٥٩.  -٤

ضياء سعيد، النجف، املطبعة احليدرّية، ١٩٦٥.  -٥

بريد الغربة، براغ، (د.ن)، ١٩٦٥.  -٦

القلق، بغداد، (د.ن)، ١٩٦٨.  -٧

بريد العودة، بغداد، مطبعة املعارف، ١٩٦٩.  -٨

طيف حتّدر، (د.ن)، (د.ت). قصيدة طويلة   -٩

عن هناية احلرب بني احلكومة العراقّية واألكراد.

 .١٩٧٢ اِإلعالم،  وزارة  بغداد،  العرق،  أّيها   -١٠

قصيدة طويلة.

خلجات، بغداد، وزارة اِإلعالم، ١٩٧٢.  -١١

فاروق  حترير  أيامي،  ذكريات  اجلواهري:   -١٢

البقييل، بريوت، دار الفارايب، وبغداد، مكتبة 

الثورة العربّية، ١٩٧٤.

الرافدين،  دار  دمشق،   ،١ ج  ذكريايت،   -١٣

.١٩٨٨

اجلمهرة يف املختار من الشعر العريب، (د.ن)،   -١٤

(د.ت).

الناس هم الذين جيعلونني أقول يف هذه السّن ما أقوله، وهذا نادر لدى الشعراء. تعرفني   -
أّن الرصايف انتهى قبل موته ب ٢٥ سنة، الزهاوي انتهى قبل أن يبدأ، شوقي مات 
شاًبا... يف السّتني، ولو بقي أكثر رّبام قد انتهى... وأنا! احلمُد ما زلت أقول الشعر 
حتى هذه السن. رحلة طويلة يل مل أحصل فيها عىل يشء إّال هذا املنزل الذي ترينه، 

ولكّنني حصلت عىل حّب الناس وتقديرهم يل...
أنا إثنان يف واحد..  -
عرفني عىل اِإلثنني.  -

الثاين  أّما  نفسه.  مع  منسجم  أّنه  وتتصّورين  وحتّبينه  تقرأينه  الذي  أمامك.  الذي  هذا   -
فرجل متناقض كثًريا يف تّرصفاته.

** [مقتطف من جملة اآلداب؛ راجع عن املؤلف/مقاالت رقم١].
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عن املؤّلف:
يف  نظرة  ونقد  اجلواهري  عبداهللا:  اجلبوري،   -١
بريوت،  ونصوص،  دراسة  وحياته:  شعره 

عامل الكتب، ١٩٦٨.
شاعر  اجلواهري،  الكرمي:  عبد  الدجييل،   -٢
حياته   .١٩٧٢ النجف،  جملدين،  العربّية، 

وتقدمي شعره.
العامل، عدد ١٧٧ (٤ متوز ١٩٨٧)، ص ٥٢-  -٣

٥٤. حتليل لرحلته الشعرّية.

التكريتي، سليم طه:  حمّمد اجلواهري، لندن،   -٤
منشورات رياض الرّيس، ١٩٨٩.

مقابالت:
 ،(١٩٧٨ األّول  (كانون   ٢٦ سنة  اآلداب،   -١

ص ٣-٧. 
األنوار، ١٩٨٠/١٢/٢٠.   -٢



٣١٧ 

صالح َجْوَدْت
النوع األديب: شاعر، كاتب قصص.

والدته: ١٩١٢ يف الزقازيق، مرص.
وفاته: ١٩٧٦. 

ثقافته: تعّلم يف مدرسة السلطان حسني االبتدائّية، مبرص اجلديدة؛ فمدرسة الفرير مبرص 
اجلديدة؛ ّمث مدرسة األمري فاروق الثانوّية، املنصورة؛ دخل كّلية التجارة، جامعة القاهرة، 
وختّرج منها ١٩٣٧؛ تابع دراسات عليا يف العلوم السياسّية وحصل عىل دبلوم الدراسات 

املتخّصصة باألمم املّتحدة، نيويورك، ١٩٥٩.

جمّلة  حترير  رئيس  باألهرام؛  حمّرر  القاهرة؛  مرص،  ببنك  للدعاية  مدير  سطور:  يف  حياته 
االذاعة املرصّية؛ مراقب الربامج الثقافّية؛ مدير صوت العرب باِإلذاعة املرصّية؛ مدير جمّلة 
واآلداب؛  للفنون  األعىل  باملجلس  الشعر  جلنة  عضو  االثنني.  جمّلة  حترير  رئيس  املصّور؛ 
عضو جملس إدارة نادي القّصة؛ عضو نقابة الصحفّيني؛ نائب رئيس جملس إدارة مجعّية 
وغري  العريب  العامل  بالد  معظم  زار  شوقي.  أمحد  أصدقاء  مجعّية  رئيس  وامللّحنني.  املؤّلفني 
العريب. ونال وسام النهضة األردين، ١٩٥١، ووسام العرش املغريب، ١٩٥٨، ووسام العلوم 

والفنون، والطبقة األوىل، ١٩٥٨؛ وجائزة أمحد شوقي، ١٩٦٤. متزّوج.

[نقصت السرية فبّدلناها باملقال اآليت*]

مقالة عن احلب
كيف ميكن اِإلنسان أن يعيش من غري حّب؟ فاِإلنسان يولد حامًال يف نفسه بذور احلّب. 
ولكن يتوّقف عليه كيف يزرع تلك البذور ال لتكون نبتات مآس وّرش بل مواسم خري 
وعطاء. والذي ينكر وجود احلّب، إّمنا يتنّكر ألعظم القيم اِإلنسانّية. ومسكني من مل يعرف 

احلّب، فهو كمن حكم عىل نفسه باملوت املبكر.
احلّسي  الواقع  أو  التاريخ  من  كالمه  يستمّد  كأّنه  اهللا  رمحه  الكبري  الشاعر  ويستطرد 

فيقول:
ماليني  املجيبون  عنه  أجاب  وقد  احلياة.  قدم  قدمي  سؤال  موجوًدا؟  احلّب  كان  إذا 
املّرات، ولكّنه ظّل بال جواب شاف. لذلك سيظّل الناس يسألونه كّل يوم، ألّنهم يف حاجة 

إىل من جييبهم عليه إجابة علمّية رصحية دون خيال أو جماملة...
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

مجعّية  القاهرة،  جودت،  صالح  ديوان   -١
أبولو، ١٩٣٢؛ ط ٣، بريوت، دار العودة، 

.١٩٨٧
ليايل اهلرم، القاهرة، مكتبة مرص، ١٩٥٧.  -٢

مرص،  مكتبة  القاهرة،  النيل،  عىل  أغنيات   -٣
.١٩٦١

حكاية قلب، القاهرة، دار املعارف، ١٩٦٥.  -٤

املرصّية،  املؤّسسة  القاهرة،  مرصّية،  أحلان   -٥
.١٩٦٦

املرصّية  اهليئة  القاهرة،  واحلّب،  والنيل  اهللا   -٦
العاّمة للكتاب، ١٩٧٥.

أنغام من القاهرة، بريوت، دار العودة، ١٩٨٢.  -٧

ب) قصص وروايات:
الفّضي،  الكتاب  القاهرة،  اهللا،  فندق  يف   -١

١٩٥٤. قصص قصرية.
 .١٩٥٥ اهلالل،  دار  القاهرة،  الناس،  كالم   -٢

قصص ومتثيلّيات.

كحّب  ذلك  والفروسّية،  البطولة  حّب  هو   ا حبًّ أيًضا  يسّمونه  آخر  نوع  وهناك 
ملزاجها  وفًقا  الرياضة  أو  والفّن  والشعر  األدب  ميادين  من  ميدان  كّل  يف  لألبطال  املرأة 
حافظ  احلليم  بعبد  اهلائامت  النساء  احلياة  مرسح  فوق  نلمس  ونحن  وثقافتها.  وطبيعتها 
وفريد األطرش أو يوسف السباعي* وإحسان عبد القّدوس* وبأستاذي أمحد رامي ويب 
ا يف الواقع، ولكّنه تنفيس عن احلرمان والكبت وهيام  أنا شخصًيا كشاعر. هذا ليس حبًّ

بالبطولة والفروسّية والشهرة.
ليت الناس كّل الناس تدرك أّن احلّب احلقيقي وحده يبّدد غربة اِإلنسان القاتلة وميأل 
فراغ النفس القاحلة، وحيّول اِإلنسان إىل قّوة عطاء جّبارة قادرة عىل احتامل مصاعب احلياة 

وقسوهتا.
إّن اِإلنسان رجًال كان أو امرأة ال يستطيع أن يقوم بواجبه نحو وطنه وجمتمعه ما مل 
يكن قلبه دفاًقا باحلّب، ألّن احلّب ال يعيش يف مستنقعات الغدر فال بّد من أن يطرد أحدها 

اآلخر ليحّل مكانه، متاًما كام الليل يندحر أمام مواكب الفجر!
ليست الناس كّل الناس تدرك أّن احلّب يزرع األحالم يف خاليا النفس فيصبح احلمل 
يولد حلًما، وما احلياة بال أحالم؟! يكفي اِإلنسان أّنه يف احلّب يبلغ أقىص درجات السمّو 

اِإلنساين.
ا يف قلوبنا، هل  لو كان احلّب الصادق البعيد عن األنانّية واملنفعة الشخصّية يعيش حقًّ
كان وطننا هتّدم؟! والغريب حكم؟! وعيوننا بكت؟! وقلوبنا متّزقت؟! ودروبنا سّدت؟! 

وشعبنا تقّسم؟! وأرضنا سّيبت؟! واقتصادنا تبعثر؟! وحياتنا قرصت؟!.
أجل، أجل، احلّب الصادق وحده هو منقذ البرشّية من االحرتاق واهلالك، ألّنه حّب!

* [من مقالة يف النهار الدويل، ١٩٨٤/٩/٣، ص ٥٨].



صالح َجْوَدْت ٣١٩

 

مرص،  مكتبة  القاهرة،  البيت،  إىل  عودي   -٣
١٩٥٧. رواية.

القاهرة،  سرية،  عرشون  وصعاليك،  ملوك   -٤
مكتبة النهضة املرصّية، ١٩٥٨.

مرص،  مكتبة  القاهرة،  الليل،  أّيها  وداًعا   -٥
١٩٦١. رواية.

كّلنا خطايا، القاهرة، مكتبة النهضة، ١٩٦٢.   -٦
قصص.

بنت أفندينا، القاهرة، مكتبة النهضة، ١٩٦٣.   -٧
رواية.

األهلّية،  املكتبة  بريوت،  السامء،  من  خائفة   -٨
١٩٦٣. قصص.

أساطري وحواديت، القاهرة، املؤّسسة املرصّية،   -٩
١٩٦٦. حكايات من العامل.

أوالد احلالل، القاهرة، كتاب اليوم، ١٩٧٢.   -١٠
قصص قصرية.

الشباك، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٧٢. رواية.  -١١

ج) دراسات:
املجلس  القاهرة،  وشعره،  حياته  ناجي:   -١
االجتامعّية،  والعلوم  واآلداب  للفنون  األعىل 

١٩٦٠. مع مقّدمة لعّباس حممود العقاد.
دار  القاهرة،  العامل،  حول  رحلة  طائر،  قمل   -٢

القومّية، ١٩٦٢. رحلة.
 .١٩٦٤ اهلالل،  دار  القاهرة،  جمنون،  شعراء   -٣

سري الشعراء.
بالبل من الرشق، القاهرة، املؤّسسة املرصّية،   -٤
١٩٦٦. تقدمي ١٠ من شعراء العرب املعارصين.
القاهرة،  وشعره،  حياته  اهلمرشي،  ع.  م.   -٥

والعلوم  واآلداب  للفنون  األعىل  املجلس 
الشاعر  وتقدير  تقدمي   .١٩٦٦ االجتامعّية، 
-١٩٠٨) اهلمرشي  املعطي  حمّمد  املرصي، 

.(١٩٣٨
سلوى حجازي الشعر... واحلّب... واملوت،   -٦

القاهرة، مكتبة مدبويل، ١٩٧٣.
وشعره،  حياته  فتحي:  أمحد  الكرنك،  شاعر   -٧
وتقدير  تقدمي   .١٩٧٣ اهلالل،  دار  القاهرة، 

الشاعر املرصي أمحد فتحي (١٩١٣-١٩٦٠).

د) ترمجات:
الصباح،  جمّلة  القاهرة،  اجلميلة،  سّيديت   -١

.١٩٥٠
My fair lady by Alan Lerner.

األفق املفقود، القاهرة، جمّلة الصباح، ١٩٥٠.  -٢
Lost horizon by James Hilton.

املرصّية،  املؤّسسة  القاهرة،  والبحر،  العجوز   -٣
.١٩٦٥

The old man and the sea by Ernest 
Hemingway.

عن املؤّلف:
مقابلة:

النهار الدويل، ٣-١٩٨٤/٩، ص ٥٨.   -١

مقالة:
شعر، عدد ٤، ترشين األّول ١٩٧٦، ص ٧١،   -١

عن الصور الشعرّية يف أعامله.
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ويس َسْلَمى صبحي الَخْضَراء الَجيُّ
النوع األديب: شاعرة، ناقدة.

والدهتا: ١٩٢٦ يف السلط، األردن.
ثقافتها: تعّلمت يف املدرسة االبتدائّية للبنات، عكا، فلسطني، ١٩٣٣-١٩٣٨؛ فكّلية شميت 
للبنات، القدس، ١٩٣٨-١٩٤٢؛ دخلت اجلامعة األمريكّية يف بريوت، ١٩٤٢-١٩٤٥؛ ّمث 
مدرسة العلوم الرشقّية واألفريقّية، جامعة لندن وحصلت منها عىل الدكتوراه يف األدب 

العريب.

حياهتا يف سطور: كاتبة يف الصحافة واِإلذاعة. أستاذة يف جامعة اخلرطوم، ١٩٧٠-١٩٧٣؛ 
وجامعة اجلزائر، ١٩٧٣-١٩٧٤؛ ّمث جامعة قسنطينة، ١٩٧٤-١٩٧٥؛ ّمث يف الواليات املّتحدة 
بجامعة يوتا، ١٩٧٦-١٩٧٧؛ ّمث واشنطن، ١٩٧٧ ّمث تكساس، ١٩٧٩. أديبة زائرة يف جامعة 
لسنتني، ١٩٨٧-١٩٨٨. أّسست مرشوع بروتا (Prota) سنة ١٩٨٠  ميشيغان (أن اربور) 
وأرشفت عىل إدارته منذ ذلك الوقت. عضو اّتحاد األدباء العرب؛ أّسست التنظيم اِإلنساين 
الفلسطيني، ١٩٦٣ وأدارته حّتى ١٩٦٥ (يف الكويت). عضو مجعّية اّتحاد اجلامعّيني العرب 
األمريكي (AAUG) ؛ عضو رابطة أساتذة اللغة العربّية (AATA). لقد زارت مجيع البلدان 
وتركيا  وهولندا  وسويرسا  والنمسا  وبلجيكا  وفرنسا  كندا  زارت  كام  مّرات  عّدة  العربّية 
وبلغاريا ويوغوسالفيا. أقامت بكّل من إيطاليا (١٩٥٠-١٩٥٢) وإسبانيا (١٩٥٤) وإنجلرتا 
(١٩٥٦-١٩٥٧) وأملانيا (١٩٥٧-١٩٥٨) والواليات املّتحدة، ١٩٧٦ حّتى اليوم. متزّوجة وهلا 

ثالثة أوالد.

السرية:
نشأُت يف أرسة كانت تعترب اجلهاد السيايس أهّم حمّرك يف احلياة. والدي صبحي اخلرضاء، 
يف  االستقالل  حزب  مؤّسيس  من  وكان  الباكر،  شبابه  منذ  العريب  الكفاح  حركة  رافق 
الصهيونّيون  كان  التي  العربّية  األرايض  عن  للدفاع  كمحام  جهده  وكّرس  فلسطني، 
يستولون عليها بأساليب خمتلفة أّيام االنتداب. وقد ساندت أّمي، أنيسة يوسف سليم اللبنانّية 
األصل، جهاده بحامسة دائمة وشاركته رؤياه ومهومه الوطنّية. كان أبوها طبيب منطقة 
الشوف واشتهر أيًضا مبهارته يف رسد القصص الروائي. ويبدو أّن أّمها الرتكّية األصل كانت 
حصيفة وعادلة فقد شّجعت ابنها فؤاد عىل االلتحاق باجليش العريب ليحارب ظمل األتراك، 
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واستمّر خايل يف كفاحه السيايس إىل أن سقط شهيًدا يف الثورة السورّية. وقد نشأت أنا 
والدنا  جهاد  وشاهدنا  املكّرس  الكفاح  هذا  أخبار  عىل  وفيصل)  وبوران  وإخويت (عائدة 

املستمّر ضّد الصهيونّية واالستعامر وما عاناه من نفي وسجن وعذاب.
نشأت  وقد  عمري.  من  أكرب  مسؤولّيات  وحيّمالين  عّيل  يعتمدان  أبوّي  بكر  كنت 
ويف بيتنا مكتبة أدبّية كبرية كنت اقرأ فيها وال أمّل. وكان والداي مولعني بالشعر وكانت 
أّمي تتقن رسد القصص أيًضا، وسمعنا منها يف صغرنا روايات سكوت وديكنز وزيدان 

ومرسحّيات شكسبري وقد حّولتها إىل قصص درامّية مثرية.
مل تكن نشأيت تقليدّية. كان أيب شديد التكرمي ألّمي وللمرأة وكثري الثقة يب. وحاولت فيام 
بعد أن أكون أمينة لتوصياته يل بتقّصي احلقيقة واملوضوعّية وبدّقة البحث والصرب واالعتامد 
عىل النفس. وأخذت عن أّمي شاعرّيتها وحّبها للجامل وعدم تقديسها للمؤّسسات والتقاليد 
التي خلت من املعنى يف عرصنا. وعندما وجدت نفيس فيام بعد يف مواقف اضطّرتني إىل 
خياري  اّتخاذ  يف  صعوبة  أّية  قّط  أجد  مل  املتخّلفة  العقلّيات  أو  العقيمة  األعراف  مواجهة 

ضّدها، ويف هذا أنا مدينة ألّمي.
أمضيت طفولتي املليئة باملغامرة وصباي اجلاد يف عكا والقدس، ودرست للشهادة 
الثانوّية يف كّلية شميت األملانّية بالقدس. ويف اجلامعة األمريكّية حيث ختّصصت باألدب 
ولينة  (أسامة  أوالد  بثالثة  ورزقنا  بعام.  ختّرجنا  بعد  وتزّوجنا  جيويس  بربهان  التقيت 
ومي). وكان قد دخل السلك السيايس األردين فتنّقلنا مّدة عرش سنوات ما بني روما 
ومدريد وبغداد ولندن وبون. كانت رحلة اكتشاف حضاري وذايت عظيمة، وأحّب أن 
أعتقد أّني مل أضع كثًريا بني احلضارتني وإّني استطعت أن أجد نقطة التوازن بينهام. واحلّق 
علينا،  التقليدّية  الروح  سيطرة  من  أصدم  أزل  مل  كنت  وإن  كليهام  يف  باأللفة  أشعر  أّني 
اِإلنسان  حّرية  عىل  املستمّر  العدوان  ومن  احلديث،  العرص  مع  احلقيقي  إنسجامنا  وعدم 
إنسانّية  عىل  املستمّر  الرشس  عدوانه  ومن  وطمعه  الغرب  مادّية  من  املقابل  ويف  عندنا، 

اِإلنسان يف العامل النامي.
يوم كّنا يف روما بدأت أكتب الشعر من جديد وأنرشه فلّما ذهبنا إىل بغداد كان إسمي 
معروًفا نوًعا. وساعد وجودي فيها عىل زيادة نشاطي األديب. وبعد سنة ١٩٥٨ واجهت 
أرستنا مصاعب كثرية بسبب تقّطع عمل زوجي ألسباب سياسّية مل تّتضح لنا قّط، فهو مل 
يعمل يوًما أكثر من التعبري عن صدق رأيه. كان ما حّل بنا فعصف بحياتنا أذًى ال مّربر له 
ولكّنه يظّل جزًءا بسيًطا من العذاب العام الذي أصبح عالمة عرصنا بعد نكبة فلسطني. إّال 
أّنه مل خيل من وجه إجيايب فقد أعادنا سنة ١٩٥٨ إىل الوطن فجددت إّتصايل باحلركة األدبّية 
تلك  من  كثًريا  نشطت  وقد  جديد.  من  بحضارهتم  واّتصلوا  جّيًدا  لغتهم  أوالدي  وتعّلم 
الفرتة (١٩٥٨-١٩٦٥) فأصدرت ديوان العودة من النبع احلامل وكتبت كثًريا يف الصحف 
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واملجّالت وأقمت صداقات متينة مع أدبائنا ومثّقفينا كام ترمجت (لكي أتدّبر وضعنا املايل 
املتدهور وقتئٍذ)، سبع كتب من اِإلنجليزّية منها روايتي داريل جوستني وبالثازار.

وقد  كثًريا.  نشطت  حيث  الكويت  يف  الفرتة  تلك  من  سنوات  ثالث  آخر  أمضينا 
أّسست يومئذ التنظيم النسائي الفلسطيني وأدرته من ١٩٦٣-١٩٦٥. ويف ١٩٦٥ ذهبت 
وأوالدي إىل لندن للدراسة مجيعنا. وكانت فرتة اخلمس سنوات التي تلت مفعمة باحليوّية 
اخلّالقة ورغم القلق الشخيص (خرس زوجي عمله مّرة أخرى) والقهر السيايس (حرب 
حزيران ومعارك أيلول) فإّن تلك السنوات تظّل ذكرى محيمة منعشة. كنت أعيش مّرة 
أخرى يف جّو جامعي ثقايف عامر باألفكار اجلديدة وباملوّدة والصدق واِإلخالص وأكتب 
إنسانّية  قيًما  ويعتنقون  مستقالًّ  ا  منوًّ ينمون  أوالدي  أرقب  وكنت  كثًريا.  ونقًدا  شعًرا 
ولكّنها  بالعذاب  حمفوفة  بطيئة  عملّية  تزل)  (ومل  الكتابة  وكانت  إحرتامهم.  عّيل  فرضت 
متنح الفرح القرير أخًريا. وقد اكتشفت وقتئٍذ أسلويب يف النقد بعيًدا عن األساليب السائدة 
عندنا وهو أسلوب يرى أّن الشعر له حياته الفّنية اخلاّصة ومع أّنه يتأّثر باألحداث اخلارجّية 
إّال أّنه خيضع يف الدرجة األوىل لقوانني منّوه الفّني الداخيل. ويف هناية تلك الفرتة وجدت 
بني يدّي كتاًبا باِإلنجليزّية من حوايل نصف مليون كلمة أرخت فيه جلميع التغّيرات الفّنية 
عىل شعرنا العريب احلديث وقد صدر يف جزءين سنة ١٩٧٧. ونحن اآلن نقوم برتمجته إىل 

العربّية.
دّرست يف جامعة اخلرطوم ثالث سنوات طّيبة، ّمث يف جامعتّي اجلزائر وقسنطينة ويف 

هناية ١٩٧٥ دعيت للتدريس يف جامعة يوتا يف أمريكا، وبقيت يف أمريكا حّتى اليوم.
ويف أمريكا قّر نفيس أمران: فقد رأيت أّوًال كيف متتّد القارة األمريكّية عرب املسافات 
الشاسعة لتواجه العامل بقّوهتا املّتحدة اجلّبارة وتأّكد يف نفيس من جديد أّن الوحدة العربّية 
أزاء  نتوّحد  مل  بّل  وإّننا  لبقائنا،  حاسمة  رضورة  إّن  يّدعون  كام  رومانسّية  فكرة  ليست 
التكّتالت البرشّية اهلائلة يف العامل فسوف تسحقنا عجالت هذا القرن ورأيت ثانًيا أّننا رغم 
عراقتنا يف احلضارة اِإلنسانّية فإّننا اليوم جمهولون يف حقل الثقافة العاملي وال دور لنا إطالًقا. 
وشعرت أّن بإمكاين عىل األقّل أن أخدم وضعنا الثقايف احلرج وهي خدمة تؤّكد أيًضا فكرة 
 بروتا لرتمجة اآلداب العربّية الوحدة العربّية الثقافّية. فغامرت وأّسست سنة ١٩٨٠ مرشوع
وتفّرغت له كّلًيا وأضفت يف سنة ١٩٨١ فرع بروتا، فلسطني. وّمما أنعشني أّن املرشوع 
ا من العاملني يف احلقل السيايس يف الوطن ويف الغرب ومن عدد ال  بفرعيه لقي تأييًدا فوريًّ
يستهان به من املسؤولني عن الثقافة العربّية ومن املتنّورين يف الوطن. وقد كان له خمّطًطا 
واسًعا وكّل ما أرجوه هو أن تصبح فكرته مسؤولّية عملّية شاملة فتقوم حركة ترمجة واسعة 
ال تكّبر البريوقراطّية وتكون عىل مستوى فّني رفيع حّتى نفرض وجودنا الثقايف ونأخذ 

مكاننا الطبيعي من الثقافة العاملّية.
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ما أصعب متابعة خطوط هذه احلياة املحتشدة بكلامت قليلة! لقد انتميت إىل جيل 
النكبة الذي واجه أكرب حركة انقالب أديب واجتامعي وفكري يف تارخينا. وكعدد من مثّقفي 
جييل كان أقوى حمّرك يل هو السعي وراء احلّرية: أن ميلك اِإلنسان مصريه وشجاعة رأيه 
وكرامته الكاملة. كانت الصعوبات أمامي أكرب كأمر أن رفضت كّلًيا فكرة تفّوق الرجل 
ونظرت بعداء شديد إىل الغطرسة الفارغة التي أتاحت لرجال عادّيني أن ينظروا بتعال إىل 
نساء يفقنهم ذكاء وإنسانّية. وزاد يف متاعب حيايت أّنني فلسطينّية مقتلعة من جذوري وال 
وطن يل حيميني ويضمن يل مكاًنا عىل األرض. وال شّك أّن اجلرح الفلسطيني كان أعمق 

اجلراح التي محلتها يف حيايت.
أّما يف الشعر فإّني بعد ديواين األّول مل أنرش إّال القليل ّمما كتبته. لعّل هذا يعود إىل 
بعدي عن اجلّو األديب عندنا أو إىل إحسايس بأّني ال أشعر باالنسجام مع تأكيداته وأزياءه، 
أو لألمرين مًعا. وال شّك أّني يف املّدة األخرية بدأت أشعر باحلرج وأضيق ملا انترش يف 
شعرنا من أزياء وأعراف يف الصورة واملوضوع واملوقف والرؤيا أصبحت تكرارّية إىل درجة 
وإن  القدمية  الذات  وتأكيد  الفخر  بروح  مناذجه  بعض  هلجة  اكتست  كام  اجلاميل  اِإلرهاق 
تغّلفت بلغة العرص. وال شّك أّن النقد املعارص قد قّصر يف التنبيه عىل هذا، ولست أبرىء 

نفيس من جزء من هذا اللوم.
واآلن، إذ أنظر خلًفا إىل حيايت أجد أّني رغم املصاعب التي اعرتضتها، ورغم احلزن 
استطعت  فقد   ،١٩٨٢  ،١٩٨١ يف  طويل  عذاب  بعد  شقيقتّي  ملوت  عانيته  الذي  الشديد 
أن أعيش حياة ممتلئة وأن أستمتع بأشياء كثرية: بالسفر الطويل والتعّرف عىل بلدان العامل 
وثقافاته، باملغامرة إىل أعامق النفس وآفاق الفكر اِإلنساين، بالتجوال املمعن يف أقاليم الفّن 
والشعر، بالصداقات واملحّبات الكثرية التي أغنت حيايت، مبرح احلياة ودعابتها ومفاجآهتا 
الطّيبة، بالرغبة يف البحث واستكناه احلقيقة، ومبا تتيحه أشكال املعرفة يف العرص احلديث 

من اخرتاع مدهش وكشف جديد مستمّر.
متمّتعة  أظّل  أن  العامل:  يف  وشاعر  كاتب  أّي  رغبة  عن  تزيد  ال  رغبتي  لعّل  واليوم؟ 
بحيوّية اجلسد والعقل حتى أنجز ما أوّد إنجازه: كتابة املزيد من الشعر واألدب واملزيد 
حوهلام، ونرش إنتاجي السابق من شعر ومن نقد مل ينرش بالعربّية بعد، وإنجاز سرية حيايت 
التي أقارهبا بوجل ومسؤولّية ألّنها تؤّرخ للفرتة احليوّية املاضية من حياتنا العربّية وألّنها 
تكشف عن رصاع املرأة العربّية عندنا وتطمح إىل أن تكون صادقة ورصحية وقادرة عىل 
التقييم العادل، إذا أمكنني املثابرة عىل هذا، وأخًريا (ال آخر) أن أرى املرشوع الذي أّسسته 

يزدهر وميتىلء بكتبه عىل األقّل رّف واحد من رفوف املكتبة العاملّية.
وامهلني أّيها الزمن الرسيع.
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النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٧ يف بريوت، لبنان.
ثقافته: تلّقى علومه يف مدرسة احلكمة، بريوت.

حياته يف سطور: صحايف منذ ١٩٥٦ كاتب يف جريدة احلياة مث يف القسم الثقايف جلريدة 
النهار حيث ما زال يعمل يف صفحتها الثقافية. أقام يف باريس حيث عمل يف النهار العريب 
والدويل. سافر إىل تونس والقاهرة ودمشق وعامن والقدس كام سافر إىل لندن وفيينا وأثينا 

وروما. نال جائزة سعيد عقل* لألدب، ١٩٧٥. متزوج وله ولدان.

صفحته عىل اإلنرتنت:
http://www.ounsielhage.com/

السرية*:
من آل احلاج، من بلدة قيتويل، قضاء جّزين، اجلنوب. ولد يف بريوت يف السابع والعرشين 
يف  احلكمة  معهد  يف  مث  الفرنسّية،  الليسيه  مدرسة  يف  علومه  تلّقى   .١٩٣٧ سنة  متوز  من 
بريوت. بدأ ينرش وهو عىل مقاعد الدراسة، مقاالت وأبحاًثا وقصًصا قصرية يف خمتلف 
املجالت األدبية يف منتصف اخلمسينات وكان عىل اهتامم خاص باملوسيقيني الكالسيكيني.

تزوج يف عام ١٩٥٧ من ليىل ضو، ورزق منها ندى ولويس. احتفظ بشعره ومل يبدأ 
يف نرشه إال يف أواخر اخلمسينات. بدأ العمل يف الصحافة عام ١٩٥٦ يف جريدة احلياة مث يف 
النهار مسؤوًال عن القسم الثقايف. وتوىل كذلك مسؤوليات حتريرية عديدة يف النهار وأصبح 

واحًدا من رؤساء حتريرها.
يصدر  ظل  الذي  النهار،  جلريدة  األسبوعي   امللحق الشاعر  أصدر   ١٩٦٤ عام  يف 
ملّدة عرش سنوات، حامًال مقاله األسبوعي كلامت كلامت الذي أحدث ثورة يف الكتابة 
الصحفية األدبية، وخلق حوله قارئني ومعجبني كثر. مقاالته بني النهار وامللحق وجملة شعر 
وجمالت لبنان األدبية األخرى ال حتىص. شارك يف حترير جملة شعر طوال فرتة صدورها 
وكان واحًدا من شعراءها الرّواد، بل كان رائد اخلط الشعرّي احلديث فيها. أرشف يف 

باريس عىل إصدار النهار العريب والدويل.
شارك يف تأسيس جملة شعر ويف إصدارها، وكان أحد أركاهنا منذ ١٩٥٧ حتى توّقفها 
يف عهدها األول، مث يف عهدها الثاين. ويف اعدادها األوىل ظهرت له كتابات نقدية ومل 
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تنرش قصائد. أول ما نرش فيها كان عام ١٩٥٨. وكّل قصائده املنشورة هي قصائد نثر.
يف عام ١٩٦٠ ظهرت جمموعته الشعرّية األوىل لن مع مقّدمة كتبها بنفسه يف موضوع 
فيها  اشرتك  لن  جمموعته  أثارهتا  التي  األدبية  واحلرب  عامة.  والشعر  خاصة  النثر  قصيدة 
ا فاصًال يف تاريخ الشعر العريب املعارص. الشعراء والكتاب من العامل العريب كله، وكانت حدًّ

عام ١٩٧٥ صدرت قصيدته الطويلة يف كتاب مرفق برسوم الفنان بول غرياغوسيان 
كتب  املناسبة  ويف  للنرش.  النهار  دار  عن  الينابيع  حتى  الطويل  بشعرها  الرسولة  وهي 
املسترشق الفرنيس جاك برك كلمة نرشت يف جريدة النهار (١٩٧٧/١٢/١٦) يقول فيها 
عن هذه القصيدة، الكتاب: شكًرا هلذا الكتاب الرائع، حيث عظمة املوضوع تتجاوب 

.مع مجال الكلمة
ساهم الشاعر يف الستينات، يف إطالق احلركة املرسحية الطليعية يف لبنان، عن طريق 
الرتمجة واالقتباس وكانت ترمجته ملرسحية كوميديا األغالط لشكسبري ملفتة جًدا بلغتها 
احلّية واملتحركة، التي متكنت من أن تكون مهزة وصل بني اجلمهور واملرسح اجلاد، قدميه 
وحديثه. لكن نجاح هذه اللغة ظهر أكثر ما ظهر، مع ترمجته عام ١٩٦٥ املرسحية امللك 
ميوت ألوجني يونسكو. ترجم أيًضا أعامًال كثرية للفرق املرسحية اللبنانية (بعلبك، منري 
أبو دبس، برج فازليان، شكيب خوري، روجيه عساف، نضال األشقر..).. ومن هذه 
مقتول  بزنجي  احتفال  لربيشت،  واالستثناء  القاعدة  كامو،  أللبري  العادلون  املرسحيات: 
ألرابال، نبع القّديسني ورومولس الكبري لدورمنات، اآلنسة جوليا لسرتندبرغ. إّال أّن أقوى 
اندفاعاته عىل صعيد املشاركة يف احلركات الفنّية رمبا هي اندفاعته مع األخوين رحباين، 
اللذين كان بدء معرفتهام الشخصية به يف حزيران ١٩٦٣، عىل أثر مقال كتبه عن فريوز، 
أحدث ضّجة بل حتّوًال يف النظر إىل هذه املغنية الكبرية. وهذا املقال مل يكن األول الذي 

.فريوز كتبه الشاعر عن فريوز، ففي ١٩٥٦ كتب يف جملة املجلة مقاًال عنها بعنوان
ترمجت له قصائد عديدة إىل الفرنسية واالنكليزية وغريمها. واستعرض بعض املرسحّيني 
بعض  استوحى  كام  جبارة)،  رميون  الشدراوي،  (يعقوب  مرسحًيا  فأخرجوها  له  قصائد 
(بول  والعرب  اللبنانيني  الرسامني  من  وكثريون  موسيقية،  أعامل  يف  له  قصائد  املوسيقيني 
غرياغوسيان، رفيق رشف، منري نجم، جان خليفة، وضاح فارس...) اقرتنت رسوم هلم 
بقصائد له. انطوى يف سنوات احلرب عىل نفسه ورفض أن يوّقع اسمه. فكان من حني إىل 
آخر يكتب عن األدب والفن حتت اسم رساب العارف. رفض احلرب ورفض منطقها 

وآثر الصمت والعزلة.
أعيد طبع كتبه، وأحدثت اعادة طبعها خاّصة لن، ضّجة يف األوساط األدبية والثقافية 
الشابة والسابقة. فاألجيال اجلديدة ترى يف أنيس احلاج شاعرها الرافض األصيل، أو الشاعر 

الذي استطاع أن حيمل عذاب أجيال بكاملها وأن حيّب ألجيال بكاملها.
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والرسولة   بالوردة؟ فعلت  ماذا  بالذهب، 
 .الوليمةو ينابيع بشعرها الطويل حتى الـ
فيام حوى الثالث كتاب خوامت بجزأيه، هيئة 

قصور الثقافة، ٢٠٠٧.

عن املؤّلف:
 Unpublished PhD Thesis at University  -١
 of Alberta, 1983: "Unsi al-Hajj and
 the Poème en prose in Modern Arab
Literature."

رائد  قبل.  من  موجودة  تكن  مل  درًبا  افتتح  احلديث،  الشعر  طليعّيي  أبرز  من  هو 
من  محلته  ما  يف  به،  رهًنا  فظلت  غريه،  يكتبها  أن  يستطع  مل  التي  احلقيقية  النثر  قصيدة 
خصوصيات بينام كتب ويكتب آخرون قصيدة نثر خمتلفة. لغته من صنيعه. أسس اجتاًها 
شديد اخلصوصية يف الشعر احلديث، مستوحًيا قدراته وطاقاته الروحية الداخلية، سواء عن 

يأس أو متّزق أو حمل أو حب وشفافية.
ولعّل مقدمة لن هي املرجع األصيل واألسايس حول قصيدة النثر كام يفمها أنيس 

احلاج، وهو عاشها يف جسده وروحه ومل يكتف يف اجلزء النظري منها.
أبحاث كثرية كتبت عنه، ال جمال هنا لتعدادها، منها العلمية ومنها األكادميية ومنها 

الصحافية.
إنه رائد التجديد، وشاعر املستقبل، وشعره لن يكون إال شعر الزمن اآليت.

* [كتب السرية السّيد عبدو وازن عن حوار مع الشاعر، ١٩٨٣/٣/٨].
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مقابالت:
املقاصد، رقم ٦، سنة ١، (حزيران ١٩٨٢)،   -١

ص ٨٤-٨٨. 
احلوادث، ١٩٨٧/٧/١٧، ص ٥٤-٥٥.   -٢

السفري، ١٩٩١/١/٢٩.  -٣
احلياة، ١٩٩٢/٢/١٤.  -٤

السياسة، ١٩٩٤/١٠/٤.  -٥
السفري، ١٩٩٥/١/٢٥.  -٦

يرى  كيف  ص ٢١،   ،١٩٩٦/٧/٢٧ النهار،   -٧
شعره.

النهار، ١٩٩٨/٣/١٠، ص ٢١.  -٨

مقاالت:
بانبال، ١٩٩٩، ٥، ص ٣، عن الشاعر.  -١

السياسة، ٢٠٠٣/٩/٢٦، ص ٢٥، عن كتاباته.  -٢

مراجعات كتب:
املعرفة، أيلول ١٩٧٥، ص ١٥٤، مراجعة عن   -١

ديوان الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع.
األهرام، ٢٠٠٢/١٠/٢١، ص ١٣ عن ديوانه:   -٢
الصمت العابر، الذي نرش يف مرشوع كتاب 

.يف اجلريدة
أنيس احلاج، شاعر ملعون يرث السامء، النهار   -٣
الدويل، ٢٣-٢٨ حزيران، ١٩٨٢، ص ٤٦-٤٨. 

دراسة.
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صربي حافظ
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٤١ يف شربا بخوم، حمافظة منوفية، مرص.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة شربا بخوم االبتدائية مث اِإلعدادية، ١٩٤٨-١٩٥٤؛ فمدرسة قويسنا 
١٩٥٨-١٩٦٢؛  بالقاهرة،  االجتامعية  اخلدمة  فمدرسة  ١٩٥٤-١٩٥٧؛  منوفية،  الثانوية، 
النقد  يف  الدكتوراه  عىل  وحصل  لندن؛  بجامعة  واِإلفريقية  الرشقية  الدراسات  فمدرسة 

األديب واألدب املقارن (لندن)، ١٩٧٩.

حياته يف سطور: عمل يف جمال اخلدمة االجتامعية ٤ سنوات مث نقل إىل املجلس األعىل 
للفنون واآلداب حتى ١٩٧٣. عضو يف كل من مجعية األدباء بالقاهرة واحتاد األدباء بالقاهرة 
ونادي القمل الدويل. زار العراق (١٩٧١) وسورية (١٩٧٢) ولبنان (١٩٧٢) واليمن (١٩٨٠) 
واملغرب (١٩٨٢). وزار بني ١٩٧٣-١٩٨٠ جل البلدان األوروبية تقريًبا. استاذ (١٩٨٨) يف 

مدرسة الدراسات الرشقية واِإلفريقية يف لندن. متزّوج وله ابنان.

السرية:
امضيت  لكني  الدلتا  وسط  يف  كبرية  قرية  وهي  بخوم  شربا  بقرية   ١٩٤١ عام  يف  ولدُت 
طفولتي بالقاهرة حيث كان يعمل أيب. وبقيت هبا حتى الثامنة من عمري إذ انتقلت األرسة 
منها بسبب عمل والدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية التي كانت تتبعها يف ذلك الوقت 
املجالس البلدية باملدن والقرى. ويف عام ١٩٤٩ نقل والدي إىل قرية (شربا بخوم) ليعمل 

موظًفا إدارًيا باملجلس القروي هبا.
وعدت إىل القرية يف التاسعة من عمري ولكني مل استطع أن اندمج فيها كلًيا إذ كنت 
أرى كل يشء فيها بعني ابن املدينة الناقدة التي حتس بأن عامل القاهرة الواسع النظيف قد 
أخذ يضيق ويتخلف. وقد كانت القراءة يف هذا السن الباكر هي مهريب الوحيد يف هذه 
خصوبة  أكثر  الساحر  الكلامت  عامل  أصبح  الوقت  هذا  ومنذ  عيل...  فرضت  التي  الغربة 
واتساًعا من عامل القرية الفقرية املحدود والذي مل استطع أن أصبح جزًءا منه.. ليس فقط ألن 
القراءة املستمرة قد جعلتني أكثر معرفة وأوسع أفًقا من معظم أقراين بل ومن معظم الكبار 
يف القرية، ولكن أيًضا ألن أحالمي ومطاحمي كانت أكرب من حدود عامل القرية وإمكانياته.. 

وألنني ما لبثت أن سافرت يف اِإلجازات إىل القاهرة فازداد إحسايس بالتميز.
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وما إن اهنيت دراستي الثانوية حتى جئت إىل القاهرة لدراستي اجلامعية وعشت هبا 
وحدي. ويف معهد اخلدمة االجتامعية الذي درست به شاركت يف تأسيس مجاعة لألدب 
وحررت عدة جمالت به وبدأت يف كتابة القصة القصرية والشعر.. وما إن اهنيت دراستي 
وحصلت عىل بكالوريوس اخلدمة االجتامعية ١٩٦٢ حتى ركزت معظم نشاطي عىل دراسة 

األدب وكتابة القصة.
وبدأت نرش املقاالت والقصص عام ١٩٦٢ وقد نرشت ألول مرة يف جريدة املساء 
بعد  القصة  كتابة  عن  توقفت  قليلة  سنوات  وبعد  بريوت  يف  اآلداب  جملة  ويف  بالقاهرة 
أن نرشت أكثر من سبع قصص وواصلت كتابة النقد األديب.. وقد حصلت عىل منحة 
تفرغ للعمل عىل مرشوع طموح عن الرواية املرصية عام ١٩٦٦/١٩٦٥ ومجعت يف هذه 
الفرتة مادة أول بيبلوجرافيا عربية شاملة للرواية والقصة القصرية يف مرص وقد نرشتا بعد 

ذلك بسنوات.
األعىل  املجلس  إىل  نقلت  مث  سنوات  أربع  االجتامعية  اخلدمة  جمال  يف  عملت  ولقد 
للفنون واآلداب الذي عملت به حتى سفري إىل انجلرتا وال زلت مرتبًطا به حتى اآلن.. 

وقد تزّوجت عام ١٩٦٦ وأنجبت ولدين عامي ١٩٦٧ و ١٩٦٩ عىل التوايل.
األكادميية  بالدراسة  التخصص  هذا  ومنيت  األديب  النقد  يف  ختصصت  قد  أنني  ومع 
املنظمة إال أنني ال زلت اعترب األدب هوايتي ال حرفتي وال زلت أحّن إىل العودة للكتابة 
االبداعية.. ولقد بدأت بالفعل منذ عدة سنوات يف العمل يف رواية ضخمة تتناول رؤى 
جييل ومهومه وهو اجليل الذي يعرف بجيل الستينات.. أي اجليل الذي تبلور وعيه يف هذا 
العقد الغريب امليلء باملتناقضات عىل الصعيدين العاملي واملحيل. ولقد تأثرت كثًريا باألدب 
الرويس يف البداية وال زلت أهوى تشيخوف الذي كتبت عنه أول كتبي.. لكنني ما لبثت 
بصفة  اجلديد (األمريكي)  والنقد  عامة  األمريكي  األدب  تأثري  حتت  ذلك  بعد  وقعت  أن 

خاصة مث النقد الفرنيس بعد ذلك.
عىل  كبًريا  تأثًريا  اجلامعية  دراستي  فرتة  يف  النفس  وعمل  االجتامع  بعمل  ولدراستي 
يف  جتذرت  التي  املقارنة  النظرة  تلك  كانت  وإن  السواء  عىل  ولِإلنسان  لألدب  فهمي 
الشكي  موقفي  صياغة  يف  األسايس  الدور  لعبت  التي  هي  الباكرة  الطفولة  منذ  نفيس 
من األدب واحلياة وِإلحسايس الباكر بالغربة دور يف تنمية العنارص التحليلية والتأملية 

كتابايت. يف 
وال أحب شيًئا قدر حبي للسفر والرتحال الدائم يف العامل وال زال حلمي الكبري هو 
أن أترك كل يشء ورائي وأسافر يف العامل ملدة عام أو عامني أعود بعدها ألقطع صلتي 

بالنقد وأكرس حيايت لكتابة الرواية.. لكنه جمرد حمل.. حمل عيص.. قد يتحقق يوًما.
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مؤّلفاته:
اِإلعالم،  وزارة  بغداد،  تشيخوف،  مرسح   -١

دار احلرية للطباعة، ١٩٧٣.
من  وخمتارات  دراسة  احلمل،  مدن  إىل  الرحيل   -٢
شعر عبد الوهاب البّيايت، دمشق، مطبوعات 

احتاد الكتاب العرب، ١٩٧٣.
دار  بريوت،  حمفوظ،  نجيب  مع  أحاديث   -٣

العودة، ١٩٧٧.
عن  دراسة   :١٩٨٢ اجلذور،  اىل  العودة   -٤

كتابات يوسف إدريس.
يف  ومشاهدات  دراسات  واملرسح:  التجريب   -٥
اهليئة  القاهرة،  املعارص،  اِإلنجليزي  املرسح 

املرصية العاّمة للكتاب، ١٩٨٤.
احلديث،  الرويس  الشعر  والثورة،  األدب   -٦
التنوير،  دار  بريوت،  وقصائد،  دراسة 

.١٩٨٥
يف  أوىل  دراسات  احلديث،  الشعر  استرشاف   -٧
اهليئة  القاهرة،  احلديث،  العريب  الشعر  نقد 

املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٥.
الفن  من  عاًما  ستون  إدريس*:  يوسف   -٨

اجلميل، القاهرة، ١٩٨٧. أدب ونقد.
تغري  آليات  يف  دراسة  واحلداثة:  العربية  القصة   -٩
الثقافة،  وزارة  بغداد،  األدبية،  احلساسية 

.١٩٩٠
يف  وضاعية  دراسات  ورق:  من  رسادقات   -١٠
مناقب الراحلني، القاهرة، اهليئة العامة لقصور 

الثقافة، ١٩٩١.

الشطار، يليه البنية النصية لسرية التحرر من   -١١
القهر، لندن، دار الساقي، ١٩٩٢.

اهليئة  القاهرة،  املتغايرة...،  الرؤى  جدل   -١٢
املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٩٣.

حمّمد درويش: دراسة وقصائد، القاهرة، دار   -١٣
الفتى العريب، ١٩٩٤.

رشقّية،  دار  القاهرة،  النقدي،  اخلطاب  أفق   -١٤
.١٩٩٥

والعرشون  السابع  العدد  صدر  (مالحظة: 
يرأس  التي  الشهرية  اإللكرتونية   الكلمة جملة  من 
أمتت  وقد  حافظ.  صربي  الدكتور  الناقد  حتريرها 
مهمة  جديدة  عربية  دوريات  أربع  ترقيم  املجلة 
الكلمة:  أسالف  ضمن  املوقع  عىل  ووضعها 
أرشيف املجالت ثالث منها مغربية وهي (أقالم)، 

و(الثقافة اجلديدة)، و(جسور (٢٠٠٩)

ويف اللغة اإلنكليزية:
 A reader of modern Arabic short stories,  -١٥
 edited with C.Cobham, London, Al-Saqi
Books, 1988.

 The genesis of Arabic narrative discourse:  -١٦
 a study in the sociology of modern
Arabic literature, London, Al-Saqi
Books, 1993.

عن املؤلف:
مقابلة:

احلوادث، ١٩٨٨/١/٢٩، ص ٥٢-٥٣.   -١
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إيليا سليم الحاوي
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٢٩ يف الشوير، لبنان.
وفاته: ٢٠٠٠.

ّمث  الربوتستينّية؛  العالية  الوطنّية  املدرسة  ّمث  الشوير؛  يف  االبتدائّية  املدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
مدرسة مار يوحّنا الصابغ يف الشوير؛ دخل دار املعّلمني االبتدائّية، بريوت ونال الشهادة 
منها عام ١٩٤٩، كام نال شهادة يف الفلسفة، عام ١٩٥٢ ويف اجلامعة اللبنانية نال الليسانس 

عام ١٩٥٥، وشهادة الكفاءة عام ١٩٥٦.

حياته يف سطور: معّلم يف املرحلة الثانوّية، أستاذ يف اجلامعة اللبنانّية. شقيق الشاعر املرحوم 
خليل حاوي*.

السرية:
عطايا  نجيب  سليمة  ووالديت  احلاوي  خليل  سليم  والدي   ١٩٢٩ عام  الشوير  يف  ولدُت 
من بلدة الشوير أيًضا. تدّرجت يف مدرسة البلدة االبتدائّية مدرسة املعّلمة ملكة واألستاذ 
دومنكو كام كانت تسّمى ّمث نقلت إىل املدرسة الوطنّية العالية الربوتستينّية ومنها ذهبت 
إىل مدرسة مار يوحّنا الصابغ التابعة للرهبانّية الباسيلّية الشويرّية. أقمت فيها حتى الصف 
الثالث تكمييل ومعظم ما أعرفه يف اللغة العربّية أفدهتا يف تلك املدرسة ورهباهنا يعتربون 
أنفسهم من أولياء هذه اللغة وهلم أياد كثرية عليها يف املدرسة الرشقّية يف زحلة التي ختّرج 
قلًما  محل  من  وكل  عقل*  وسعيد  املعلوف  وشفيق  فوزي  واألخوان  مطران  خليل  منها 
وشهر يف الديار البقاعّية مقيًما ومغرتًبا. كان أستاذنا يف اللغة العربّية املعّلم نايف نكد وهو 
إنسان مرتّهب للغة العربّية كان ينّظم شعًرا يف حدود مأثورة ويعّلمنا اللغة يف أرجوزة [يشري 
املؤلف من دون شك إىل: اختصار وتنقية أرجوزة والده يف النحو، نار القرى، بريوت، 
املطبعة األدبّية، ١٨٨٢-١٨٨٩. املحّرر] الشيخ إبراهيم اليازجي. ويطلب مّنا أن ننّظم الشعر 
وكان رمحه اهللا يطرب غاية الطرب ملا أنّظم وقد شّجعني عىل االّتجاه األديب. كنت أقرأ يف 
تلك األّيام جربان والياس أبو شبكة وصالح لبكي وكنت أحفظ أشعارهم عن ظهر قلب 
ودواوين صالح لبكي كانت أبًدا ترافقني وكنت أقرأ لسعيد عقل* القصائد التي ينرشها 
يف جنبات الصحف ومل يكن قد مجع ديوان رندىل آنذاك. حفظت قسًما من مرسحّية بنت 
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يفتاح لسعيد عقل واملجدلّية وقدموس وقرأت نظرته يف الشعر يف كتاب صدر عن اجلامعة 
األمريكّية بعنوان كيف أفهم األدب والشعر. وكان سعيد عقل قد وضع ّمثة نظرته يف الوعي 
والالوعي وكانت تستخفني حتى قّدر يل من بعد أن أّطلع عىل املذاهب األدبّية عند الغرب 
وعىل كتابات برغسون وعندها أدركت أّن تلك النظرّية كان مستمّدة منها ومؤّلفة من 

قلبها. ومع ذلك فقد لبثت معجًبا بشعر سعيد زمًنا طويًال.
ويف مدرسة مار يوحّنا الصابغ كان يعّلمنا الفرنسّية األخ برناردوس ومل أعد أذكر اسم 
عائلته وكان هذا بدوره متصّوًفا لألدب الفرنيس وكان جيربنا عىل حفظ أشعار الرومنسّيني 
والرمزّيني والربناسّيني غيًبا وكان يرشح لنا هذه النظرّيات دون أن يكون لنا اخلربة النفسّية 
ما يدعنا نفقه تلك النظرّيات. وأكاد أقول أّنني نزلت من تلك املدرسة إىل بريوت وأنا أحفظ 

عن ظهر قلب ديوان أزهار الرش لبودلري بأكمله، وبعض شعر ماللرميه ورانبو.
دخلت يف بريوت إىل دار املعّلمني االبتدائّية وكنت تلميًذا لألستاذ فؤاد البستاين* وقد 
عّلمنا نظرّيته يف النقد واألدب وتعّرفنا عىل بسكال أبا الشك الوجودي وكان له وقع عميق 

يف وجداين.
وعام ١٩٤٨ نلت شهادة دار املعّلمني االبتدائّية وبعد عام شهادة دار املعّلمني التكميلّية 
وشهادة البكالوريا اجلزء األّول وانرصفت إىل التعليم الرسمي، ويف تلك احلقبة تعّرفت عىل 
أساتذة معهد اآلداب العليا وكّلهم من الفرنسّيني وكنت أتلّقى عليهم دروًسا عظيمة الفائدة 
يف األدب والنقد، ومعهم تعّرفت عىل النظرّيات الفنية احلديثة يف النقد وكنت ألتهم مكتبة 
مدرسة اآلداب العليا وهي من أحدث الكتب يف زمنها. وحتى بعد دخويل اجلامعة اللبنانّية 
بعد أن نلت شهادة الفلسفة عام ١٩٥٢ أقمت عىل مالزمة مدرسة اآلداب العليا وأساتذهتا 

ومكتبتها ومل أدع كتاًبا فيها مل أقرأه وبعضها قرأته مراًرا عديدة.
 ١٩٥٥ عام  الليسانس  إجازة  ونلت  العريب  األدب  يف  اللبنانّية  اجلامعة  يف  ختّصصت 
وشهادة الكفاءة عام ١٩٥٦. ولكّنني أثناء دراستي يف اجلامعة الزمت الناقد الفرنيس السّيد 
غايتان بيكون ثالث سنوات وكّنا ندرس معه حتليل النصوص وقد تأّثرت كثًريا مبنهجه 

ويبدو أّنه ولج إىل أعامقي ورصت أجري النقد عىل قصائد عربّية قدمية.
إّن النقد الذي أجريه هو أدنى أن يكون نقًدا مقارًنا ومن يتلو كتبي خيلص إىل نظرّية 
شبه تامة يف الشعر والنقد واألدب وكّلها تؤّكد عىل القيمة الداخلّية للنّص األديب وقيمة 
اخللق يف املؤّلف وإّن املوضوع ال قيمة له بذاته وإّن اخللق هو عودة مبارشة وحّية إىل زمن 
أّول أو متقّدم حيّل به الشاعر أو األديب يف ذات بريئة، متطهرة من الرواسم واألعراف 
بحيث يتمّكن من التعبري عن الوجود تعبًريا ذاتًيا وموضوعًيا عرب رموز وتقّمصات واعية 
وال واعية. والنقد الذي أجريه يستبطن النّص ويوغل فيه مبا ينطوي عليه فعًال وهو يف اآلن 
ذاته تقومي فعيل وفًقا للمبادىء اجلاملّية التي أدين هبا. وقد قّدر يل أن أبّين بالتحليل والتقومي 
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مؤّلفاته:
والفنون  القدمي  العريب  الشعر  أعالم  أ) سلسلة 
يف  الثقافة  دار  عن  صدرت  وقد   .األدبّية

بريوت، إّال إذا نّص عىل غري ذلك:
شعره،  خالل  من  ونفسّيته  فّنه  الرومي:  ابن   -١
بريوت، دار الكتاب اللبناين، ١٩٦٠. دراسة 

نفسّية مع تقييم فّني لشعر ابن الرومي.
يف النقد واألدب، ٥ أجزاء، بريوت، الكتاب   -٢

اللبناين، ١٩٦٠.
املكتبة  العرب،  عند  وتطّوره  الوصف  فن   -٣

التجارّية، ١٩٦١.
الرشق  دار  العرب،  عند  وتطّوره  الفخر  فن   -٤

اجلديد، ١٩٦٤.
فن اخلطابة وتطّوره عند العرب، ١٩٦٩.  -٥

فن الشعر اخلمري وتطّوره عند العرب، ١٩٦٩.  -٦
امرؤ القيس: شاعر املرأة والطبيعة، ١٩٧٠.  -٧

النابغة الذبياين: سياسته وفّنه ونفسّيته، ١٩٧٠.  -٨
احلطيئة يف سريته ونفسّيته وشعره، ١٩٧٠.  -٩

فن اهلجاء وتطّوره عند العرب، ١٩٧٠.  -١٠
األخطل: سريته ونفسّيته وفّنه، ١٩٧٩.  -١١

املتنبي، سريته ونفسيته وفّنه من خالل شعره،   -١٢
.١٩٩٠

ب) سلسلة الشعر العريب املعارص  وقد صدرت 
عن دار الكتاب اللبناين يف بريوت:

والنعيم،  اجلحيم  شاعر  شبكة،  أبو  الياس   -١
.١٩٧٠

أمحد شوقي، ٤ أجزاء، ١٩٧٠.  -٢
واملوت،  احلياة  شاعر  الشايب،  القاسم  أبو   -٣

.١٩٧١
أمني نخلة، الشاعر اجلاميل، ١٩٧٢.  -٤

والزوال،  اجلامل  شاعر  الصغري،  األخطل   -٥
..١٩٧٢

والتفاؤل،  التساؤل  شاعر  مايض،  أبو  ايليا   -٦
.١٩٧٢

عمر أبو ريشة، شاعر اجلامل والقتال، ١٩٧٢.   -٧
صالح لبكي، شاعر الروح والبدع، ١٩٧٢.   -٨

نزار قّباين، شاعر املرأة، شاعر قضّية والتزام،   -٩
جزءان، ١٩٧٢.

فوزي املعلوف، شاعر البعد والوجد، ١٩٧٣.   -١٠
خليل مطران، شاعر القطرين، ٤ أجزاء، ١٩٧٣.  -١١
بدر شاكر السّياب، شاعر األناشيد واملراثي،   -١٢

٦ أجزاء، ١٩٧٣.
شفيق املعلوف، شاعر احلقر، ١٩٧٨.   -١٣

أجزاء،   ٤ والشاعر،  الثائر  الرصايف،  معروف   -١٤
.١٩٧٨

 ٤ اخلوري،  سليم  رشيد  القروي،  الشاعر   -١٥
أجزاء، ١٩٧٨.

إبراهيم ناجي، شاعر الوجدان، ١٩٧٩.   -١٦
واملراثي،  األناشيد  شاعر  اجلبل،  بدوي   -١٧

جزءان، ١٩٨١.

ج) عن شقيقه خليل:
وشعره،  سريته  يف  سطور  يف  حاوي*  خليل   -١

 .١٩٨٤

أّن كثًريا من القصائد التي تدوي يف الناس هي فاقدة القيمة الفنية تقريًبا ويبدو ذلك خاصة 
يف كتبي عن أمحد شوقي وخليل مطران والشاعر القروي*. كام أّنني وضعت كتاًبا عن بدر 
شاكر السّياب* بّينت فيه رموز احلياة واملوت التي ينطوي عليها شعره وقّومت قصائده يف 
نقد تفصييل أّبان ما فيها من تناقض وزعزعة دون أن أغفل عن مواقع اجلامل التي ختطف 
فيها. ويبدو من الرسائل التي يرسلها إّيل القّراء أّنني أوّفق غالًبا يف اكتشاف ضمري النصوص 

األدبّية وأّن التقومي الذي أجريه عليها يوضح للقارىء قيمتها الفعلّية.
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ونثره،  شعره  من  خمتارات  يف  حاوي  خليل   -٢
 .١٩٨٤

وشعره،  حياته  سرية  يف  حاوي  خليل  مع   -٣
أحداث وأحاديث ودراسات، ١٩٨٦.

 .العامل يف  الكربى  الشعرّية  املذاهب  د) سلسلة 
وقد ظهرت عن دار الثقافة يف بريوت عام 

:١٩٧٩
الكالسيكّية يف الشعر الغريب والعريب.  -١

الرومنسّية يف الشعر الغريب والعريب.  -٢
الربناسّية يف الشعر الغريب والعريب.  -٣
الرمزّية يف الشعر الغريب والعريب.  -٤

الرسيالّية يف الشعر الغريب والعريب.  -٥

عن  صدرت  وقد   .وأعالمه املرسح  سلسلة  هـ) 
دار الكتاب بني األعوام ١٩٧٨-١٩٧٩:

ايسخيلوس والرتاجيديا اِإلغريقّية.  -١
سوفوكليس والرتاجيديا اِإلغريقّية.  -٢
بوربيديس والرتاجيديا االغريقّية.  -٣

شكسبري واملرسح االليزابيتي.  -٤
أوجني أونيل واملرسح األمريكي.  -٥

ليغي بريندللو واملرسح االيطايل، جزءان.  -٦

:رشح دواوين الشعر العريب و) سلسلة
دار  بريوت،  التغّلبي،  األخطل  ديوان  رشح   -١

الثقافة، ١٩٦٧.
اللبناين،  الكتاب  دار  ّمتام،  أيب  ديوان  رشح   -٢

.١٩٨١

اللبناين،  الكتاب  دار  جرير،  ديوان  رشح   -٣
.١٩٨٢

اللبناين،  الكتاب  دار  الفرزدق،  ديوان  رشح   -٤
.١٩٨٢

رشح ديوان أيب نواس، دار الكتاب اللبناين،   -٥
.١٩٨٢

ز) كتب باالشرتاك مع آخرين:
موسوعة الشعر العريب، ظهر منها ٦ جمّلدات،   -١

بريوت، دار خّياط (د. ت.).

مـــــوســـــوعـــــة الــــشــــعــــر الـــــــعـــــــريب: شــــــعــــــراء املــــديــــح 
والسياسة  (١)، شعراء الوصف واحلكمة والغزل (٢)، 

شعراء متفّرقون (أ) شعراء متفّرقون (ب) (٣) (٤).

ح) الروايات:
الدّوامة، بريوت، دار الكتاب اللبناين ومكتبة   -١

املدرسة، ١٩٨٢.
القرص، بريوت، دار الكتاب اللبناين ومكتبة   -٢

املدرسة، ١٩٨٢.
املستنقع،  ضفاف  عىل  وشكوك  صكوك   -٣

بريوت، دار اجليل، ١٩٨٥.
نبهن، بريوت، دار اجليل، ١٩٨٦.  -٤

عن املؤّلف:
مقابلة:

احلوادث، ١٩٨٦/٩/١٢، ص ٦٨-٧١.   -١



 ٣٣٦

خليل حاوي
النوع األديب: شاعر، ناقد.

والدته: ١٩٢٥ يف الشوير، لبنان.
وفاته: ١٩٨٢. 

ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية واملتوّسطة يف الشوير؛ وأهنى دروسه الثانوّية يف كلّية الشويفات 
الوطنّية عام ١٩٤٧؛ ختّرج من اجلامعة األمريكّية عام ١٩٥٢، ونال شهادة املاجستري عام 

١٩٥٥؛ نال الدكتوراه من جامعة كمربديج (انكلرتا) ١٩٥٩.

حتى   ١٩٥٩ من  بريوت  األمريكّية،  اجلامعة  يف  والنقد  األدب  أستاذ  سطور:  يف  حياته 
منحه   .١٩٦٨ من  اللبنانّية  اجلامعة  يف  احلديث  العريب  الشعر  يف  حمارض  أستاذ  وفاته. 
كشاعر.   ،١٩٧٣ لسنة  األوىل  كام منحه لبنان اجلائزة   ١٩٦٣ أصدقاء الكتاب جائزة 
غري  اللبنانّين.  الكّتاب  اّتحاد  عام  أمني  مساعد  الشاميل.  للمتن  الثقايف  املجلس  عضو 

متزّوج.

السرية*:
ولدُت يف الشوير، لبنان، أّول كانون الثاين ١٩٢٥. 

والسوري  اللبناين  وكان  البناء.  صناعة  حيرتفون  كانوا  إلقطاع.  خيضعوا  مل  أجدادي 
يفخران بأّن بيتهام من صنع شويري.

أبكرت يف النضج، يف الثانية عرشة كنت األّول يف صّفي. املدرسة يسوعّية، كان 
اجلائزة  نلت  االمتحانات  أحد  يف  صوايا.  يوسف  كان  املعّلم  اليسوعّيون.  عليها  يرشف 
األوىل يف الدروس ّمث تبع ذلك امتحان يف التعليم املسيحي. سألني األب اليسوعي من 
هم اهلراطقة؟ واجلواب املقّرر يف التعليم املسيحي: إّن اهلراطقة هم الذين خرجوا عىل طاعة 
الكنيسة الكاثوليكّية. فكان جوايب: ال أعرف. أّما األب اليسوعي فقد أدرك أّني أعرف 
وأرفض أن أعرتف بأّن طائفتي هي طائفة اهلراطقة. أمرين بالركوع فرفضت. وحاول أن 
يطردين من املدرسة، فاحتّج األستاذ يوسف صوايا وقال له: إّن الشويرّيني أمجعهم سوف 
وبني  بيني  وتوّسط  قصاًصا.  الوقوف  مّني  طلب  ّمث  طردين.  ما  إذا  عىل املدرسة  يثورون 
األب اليسوعي األستاذ صوايا فوقفت. وما كان من األب إّال أن أبدل اجلوائز وأعطاين 
جائزة التعليم وهي صورة مرمي العذراء واألّول بالتعليم املسيحي كتاًبا كبًريا. وهذا ما 
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جعلني أشعر حتى اآلن بكيد الرهبان. عندي طرب خاص ملا يذكر عنهم يف القاموس. 
أبعد الناس عن املسيح: السلك الكهنويت.

إّن ختّطي ما هو مطلوب من الطالب يف عمر معّين خلق يف نفيس شعوًرا بالثقة الذاتّية 
واالمتياز والتفّرد.

اليسوعي  األب  عمل  ان  هنا  من  ا،  طائفيًّ تعصًبا  اللبنانّية  القرى  أقل  هي  الشوير 
الذين  الثائرين  املفكرين  من  عدًدا  احلّر  للفكر  قّدمت  أهنا  تراثها  من  مستهجًنا.  بدا 
دفعتهم ظروف االحتالل العثامين إىل اهلجرة. من هؤالء: الدكتور خليل سعادة، داوود 
احلياة  عليه  تشتمل  ما  أهّم  عىل  ينطوي  نعت  به.  يعتد  نعت  شويري  نعت  جماعص... 
اجلبيلة من صرب عىل املصاعب وثورة يف وجه الظمل يداخلها اعتداد الشويري عادة بتفّوق 
أجداده وآبائه يف جماالت الصناعات املختلفة. هناك ما يشبه الرصاع املحّلي عىل تصّدر 
املنطقة وقد فاز الشويريون بالصدارة بعد مصارعات عديدة مع القرويني يف القرى التي 

بالشوير. حتيط 
والدي كان بّناًء يعمل كعادة البّنائني الشويرّيني، يرحتل يف مستهل الربيع إىل سوريا 

للعمل هناك وبخاصة يف منطقتي: منطقة جبل الدروز ومنطقة اجلوالن.
مرض والدي ويل من العمر اثنتا عرش سنة. وكان مرًضا عصبًيا موجًعا وضاقت بنا 
سبل العيش فتحّتم عّيل وأنا كبري إخويت وأخوايت أن أترك املدرسة وأبدأ العمل كام يبدأ الكثري 
 البلوكاج من الشويرّيني - فاعل - من أوجع الذكريات كان عّيل أن أمحل احلجارة يف بناء
بني الطريق والرصيف. املوجع يف األمر توّقف زمالئي الطّالب للتحّدث إّيل مع العمل أين 
كنت أعيش من قبل حياة ميكن أن تعّد مرتفة بالنسبة لدخل والدي. ومما أذكر أنني كنت 
أيام العطلة وهي أيام اآلحاد واألعياد ألزم البيت وال أبرحه ألنني كنت أفتقر لثوب جديد 
يصلح أن يلبس يف هذه املناسبات وكنت أحّس خالل تلك األيام بكآبة وسأم وكنت 
قبل  كنت أحاول  إىل التاريخ املذكور  أتساءل ملاذا تزّوج أيب وأنجبني. وخالل الطفولة، 
النوم أن أفّكر يف طبيعة اهللا دون أن أصّلي وكان يبدو يل كام يبدو للصغار عادة رجًال مسًنا 
طويل اللحية معقود ما بني احلاجبني خميًفا، ورّبام داخل هذا التأمل الطفويل نوع من التأمل 
املبكر يف طبيعة اخللود واألبدية وهو أمر كان يصعب عيل تصوره وهلذا كنت أحّس مبا 

يشبه الرعدة كّلام خاجلني الشعور بزمن ال ينتهي.
يف الرابعة عرشة عملت عامًال متدرًبا يف التطيني والتبليط. وكان العمل يقتيض 
من العمل أن يبدأ عمله قبيل طلوع الفجر وأّال ينتهي إال بانتهاء النهار وابتداء الليل. وما 
زلت أذكر احلذاء الذي كان ينضح مباء الكلس فيؤّثر يف جلد رجّيل تأثًريا قد يبلغ حّد 

التفّسخ.
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يرحتل  كام  ارحتلت  فقط.  لسنتني  مرض  والدي  معّلًما.  أصبحت  عرشة  السابعة  يف 
اللبنانّيون إىل اجلوالن يف أوائل الربيع وكنت أعمل كملتزم صغري وكان العمل ناجًحا نجاًحا 
معتدًال ويف هناية املوسم، يف أواخر اخلريف، زارين والدي يف عميل وارتاح إىل ما أنجزته يف 
جمال هذه الصناعة. ولكني ثرت عليها وألقيت أدواهتا باألرض وقلت له لن أعمل بعد اليوم 
عامًال يدوًيا مهام يكن املردود املادي. خالل هذه الفرتة كنت دائًما أقرأ إىل ساعة متأخرة 
من الليل باللغة الفرنسّية واالنكليزّية والعربّية، ونظمت قصائد عديدة يف اللغة العامية اللبنانية 
ظهرت يف املجّالت كام نظمت القليل من الشعر يف اللغة الفصحى. وهذا العمل مرتبط 
ارتباًطا وثيًقا بالعرف الشويري. فالشيخ ضاهر خري اهللا عطايا الشويري كان بّناًء ودرس 
فقه اللغة بنفسه وأتقنه ّمث امتنع عن البناء ووضع أبحاًثا أصيلة يف هذا املجال اعرتف بأصالتها 
يف الوقت احلارض الشيخ عبد اهللا العالييل الذي قّرر أنه مل يغد يف جمال فقه اللغة إّال من نتاج 

الشيخ املذكور بني علامء اللغة يف القرن التاسع عرش.
يف الوقت نفسه كان يل من اهلوس العاطفي فتعّلق قلبي بفتاة هناك يف القنيطرة. كنت 
أمجع املال القليل وأوفره ألزور القنيطرة خالل فصل الشتاء أللتقي هبا لقاء يف مناسبات 

عامة. هلا أثر يف قصائدي األوىل بالعامية.
يف اخلامسة عرشة انجرفت يف احلزب السوري القومي. حاولت أن أهاجر إىل األردن 

فمنعني القنصل االنكليزي بحّجة انتامئي إىل هذا احلزب املمنوع يف األردن آنذاك.
ومن وجوه متّردي كان التمّرد عىل قرار القنصل فذهبت إىل اجلوالن ومنها عربت 
احلدود مشًيا عىل األقدام وكان دلييل واحد من البدو سبق يل أن عرفته. كانت الرحلة من 
قرية تدعى فيق عرب وادي الرّتاد عرب هنر األردن إىل الكفارات. منت ليلة يف خيم البدو عند 
أقرباء الدليل. ّمث انتقلت إىل إربد حيث يسكن ابن عّم والدي ومنها إىل عّمان ّمث إىل الكرك 
ومنها إىل الغور الصايف عىل ضفاف البحر امليت. ذهبت إىل هناك ألّن عّمي كان يعمل 
مهندًسا يف رشكة البوتاسيوم، ومكثت طوال سنة ومجعت حوايل مخسني لرية فلسطينّية، 
ّمث عدت إىل لبنان وعملت يف جماالت خمتلفة وأنا أتابع الدروس يف الوقت نفسه إىل أن توّفر 
لدّي بعض املال فانقطعت عن العمل ودخلت مدرسة الشويفات العليا وختّرجت  منها 
وانتقلت إىل اجلامعة األمريكّية وكنت أدرس وأقوم ببعض األعامل املرتبطة باحلياة اجلامعية 
ونلت  طالًبا   ٤٧٥ فيها  الطالب  عدد  بلغ  التي  األوىل  السنة  يف  األّول  السبعة  من  وكنت 
بعض املكافأة كام نلت جائزة الشعر يف قصيدة أهرمان. ومن أهم املعامل كنت أرفض 
أن أكون اجلامعي الوحيد بني إخويت وهلذا كان عّيل أن أساعد والدي عىل تعليم إخويت. ّمث 
نلت شهادة ال  B.A  بتفّوق وكنت أتردد بني التخصص يف الفلسفة أو األدب ولكن 
رئيس دائرة األدب العريب طلب مني أن أدّرس الفكر العريب للصف األول واألدب للصف 
الثاين وبراتب قليل جًدا، مساعد مدّرس، وهلذا كان عيل أن أعطي بعض الدروس اخلاصة 
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اِإلضافّية ألنفق عىل نفيس وعىل إخويت. مث نلت شهادة املاجستري وكانت الرسالة يف العقل 
واِإلميان. ولكن مييل اجلارف إىل الشعر قّرر اجتاهي فغّلبت األدب عىل الفلسفة يف دراستي 
وكنت أحاول أن أستفيد إىل أقىص حّد ّمما تقدمه اجلامعة يف جماالت األدب االنكليزي 
والعريب والفكر الغريب والعريب. اطالعي هو اطالع وثيق جًدا يف احلضارة العاملية من ما 
قبل أفالطون إىل آخر التطّورات يف الفكر احلديث وهذا أمر خمالف ملا تواضع عليه الناس يف 
جمال الثقافة األدبية. كان املفهوم السائد أن الفكر الفلسفي يفسد األدب وبخاصة الشعر. 
ورّبام كان لثقافتي الفلسفّية بعض األثر يف متايز شعري عن شعر اآلخرين من رواد الشعر 
احلديث، وأعتقد أّن الفكر الفلسفي عّمق الرؤيا الشعرّية دون أن يوشحها أي أثر الفكر الذي 

يقّرر تقريًرا أو يرد عىل سبيل احلكمة املأثورة.
ألرسله  املنحة  من  قسًما  أوّفر  كنت  كيمربدج.  إىل  وذهبت  اجلامعة  من  منحة  نلت 
طوال  محيمة  عالقة  عىل  وكّنا  كيمربدج.  إىل  ذهبت  ّمث  هنا  بفتاة  عالقة  يل  كان  للعائلة. 

السنني الثالث التي قضيتها هنا؛ هذا مع بعض اخلربات العاطفّية هنا وهناك.
اخرتت موضوع جربان ألّنه كان أيرس املوضوعات التي ميكن أن أعاجلها ويبقى لدّي 
وقت وفري ملتابعة بعض الدروس يف الفنون املختلفة، واآلداب األوروبّية واألدب املقارن 
والفكر. كانت هذه املرحلة من أخصب مراحل حيايت فقد أهنيت األطروحة املطلوبة وأهنيت 
جمموعة هنر الرماد وقسًما كبًريا من الناي والريح. عدت إىل لبنان وإىل اجلامعة األمريكّية 
الشعر  رواد  كأحد  ترّسخت  قد  شهريت  وكانت  العريب  األدب  دائرة  يف  مساعًدا  أستاًذا 

احلديث وقد أدهشتني الشعبّية التي توافرت يل خالل غيايب.
عىل  املسيح  عبد  جورج  القومي  احلزب  رئيس  وبني  بيني  رصاٌع  حدث  السفر  قبيل 
قضايا فلسفّية كان الرئيس يعاجلها معاجلة فّجة تدّل عىل جهله باملبادىء الفلسفّية يف احلركة 
ويف الرتاث اِإلنساين. ومن الذين شاركوين يف االعرتاض عىل الرئيس آنذاك غسان تويني 
دوائر  يف  حمصوًرا  ظّل  اعالًنا  احلزب  عن  انفصايل  إعالن  إىل  الرصاع  وانتهى  رعد  وإنعام 
احلزب ومل أخرج به إىل رصاع مكشوف عىل صفحات اجلرائد واملجّالت. وكنت قبل ذلك 
أعّد الثقة يف قضايا احلزب القومي التي تصطبغ بصبغة فلسفية كام كنت قد تعودت أن أعيش 
حماًطا بالرفاق الذين كانوا حيرتمون معرفتي يف العقيدة وإخاليص يف العمل هلا. وهلذا كان 
االنفصال موجًعا مفجًعا إىل حّد ما ورّبام بدا أثر ذلك يف هنر الرماد حيث يغلب التعبري عن 
التوّحد والوحشة وجماهبة الوجود فرًدا وحيًدا يفتقد ما عرفه من قبل من مساندة الرفاق له. 
ّمث انتقلت من الشعور بالعدمية إىل اكتشاف قيم احلضارة العربّية من جديد وأدركت أّن 
احلزب القومي كان عىل خطأ أسايس عندما دعا إىل وحدة تعّم اهلالل اخلصيب باسم سوريا 
واحلضارة السورّية وأصبحت أعتقد أّن الدعوة إىل مثل هذه الوحدة نفسها جيب أن تكون 
باسم العروبة ألّنها السمة اجلوهرّية التي يتّم هبا تراث هذه املنطقة، هذا مع االعتقاد بإمكان 
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قيام وحدة عربّية أشمل. والوحدة كانت مرتبطة بنزعة تقّدمية انبعاثّية عّبرت عن ذاهتا يف 
شعري. وكان الرصاع عىل أشّده يف جبهتني متعارضتني األوىل أقودها أنا والدكتور سهيل 
ادريس* يف جمّلة اآلداب والثانية يقودها يوسف اخلال* وأدونيس* يف جمّلة شعر. والغالب 
عىل النزعة العربّية يف العامل العريب بوجه عام ورسوخها رسوًخا نسبًيا يف نفوس بعض املثّقفني 

اللبنانّيني املسيحّيني ونفوس املثّقفني املسلمني امجاًال وإمجاًعا.
ديزي  وبني  بيني  االثنني،  بني  الصلة  أفسدت  البريويت  املجتمع  يف  النسائّية  الثرثرات 
األمري التي أهديتها كتاب جربان إىل اليد التي أمسكت بيدي يف ليايل الشك والقلق وهي 

التي رافقتني إىل كيمربدج.
ظّلت الطباع اجلبلية التي نشأت عليها تؤّكد ذاهتا بعنف يبلغ حّد املغاالت يف جمال 
اخللق الشعري وااللتزام بالعقيدة العربية التزاًما يطرح قضية االنبعاث العريب عىل مستوى 
مطلق وّمما يعرف عّني التأكيد عىل االستقالل بالرأي واعتبار نفيس أصيًال يف الرتاث العريب 
ويف الدعوة إىل بعثه من جديد واعتبار املعايري التي استند إليها هي أصلح املعايري، وهذا 
األمر دفعني أحياًنا إىل الثورة عىل بعض املسؤولني العرب ثورة مبارشة بلغت حّد التعنيف 
والتوبيخ وّمما أقوله: ال فضل ملسمل عىل مسيحي إّال يف أصالة عروبته. وكنت أرفض الشعور 
الذي تنطوي عليه الدعوة  العربية كأهنا دعوة متأصلة تأّصًال تلقائًيا يف نفوس املسلمني وهي 
وافدة عىل نفوس املسيحيني من خارج وكان يبلغ احتقاري أشده أحياًنا لبعض املثّقفني 
املسلمني الذين يظنون أن اسالميتهم جتعلهم أصيلني يف عروبتهم. وكنت أرفض دائًما أن 
يظن أن اعتناقي للعقيدة العربية هو ربح ألهلها األصليني، ورّبام دفعني ذلك إىل الترصيح 

مراًرا أن الذين يعتنقون العقيدة العربية هم عىل جهل يف حقيقتها.
مساوئ جتربة كيمربدج العاطفية: مل ألتق املرأة التي ميكن أن تكون رفيقة متأل جوانب 
تابع  يل  تابعة  املرأة  وحسية.  وشعرية  فكرية  من  املتنوعة  املختلفة  رغبايت  وتشبع  نفيس 
املسحور دون أن أستجيب هلا استجابة تامة. العالقة كانت عالقة رفاق رصاع أكثر مما هي 
عالقة رجل بامرأة تبلغ حّد االندماج التام. شعور بإخفاق يف هذا املجال. مل أعط العناية 
اجلدية الوافية هلذا املوضوع. شعور مضمر يف نفيس أن الشعر يقتيض من الشاعر وقف احلياة 
عليه وحده وبخاصة عندما يكون شعًرا ملتزًما بثورة انبعاث حضاري مطلقة. عالقات 
ثقافية وحسية وشعورية مع املرأة الغربية. الشعر يستويل عىل نفيس بكليتها وإن أقرب النساء 
إّيل كام قالت إحداهّن تأيت يف الدرجة العارشة بعد الشعر. كان هناك نوع من التعويض يف 

تعّدد الصداقات.
سلوكه عامة وخاصة  يف  عنده نوع من الرقي الفطري الذي كان يظهر  الوالد. كان 
بالنسبة لتنشئتنا فهو كان يكره أن يكون التأديب بالرضب والتوبيخ العنيف وكان يعاملنا 

معاملة فيها الكثري من اللطف، لطف األب القوي الصارم...
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 .(١٩٨٣ حزيران   ٢٦) املعارص،  العريب  الفكر   -٢
عدد خاص عن الشاعر.

 ،١٩٨٥ أيار   ،٧/٢١ رقم  عربية،  دراسات   -٣
ص ٩-١٥٧، ميشال جحا عن خليل حاوي، 

بعض النور عىل شخصيته وشعره.
الفكر العريب املعارص، رقم ٢٦، حزيران/متوز   -٤

١٩٨٣، عدد خاص عن حاوي.
عن  خاص  ملحق   ،١٩٩٢ حزيران  اآلداب،   -٥

خليل حاوي:
ص ٥١. مقال عن شعره.  

بذور  عن  بغدادي  شوقي  من  مقال  ص ٥٧   
املوت يف شعر خليل حاوي.

ص ٦٣ مقال عن خربة املدينة يف شعر حاوي.  

ص ٦٥ مقال عن األفق املسيحية يف شعر حاوي.  
عن ذكرياته  جرداق  حليم  عن  مقال  ص ٧٧   

مع حاوي.
خليل  وجربان  حاوي  عن  مقال  ص ٨٠   

جربان، وجدل التالقي واالنفصال بينهام.
يف  وشعره  حاوي  عن  مؤمتر  نص من  ص ٩٠   

سوريا.
ص ١٠٠ مقال عن سرية الشاعر.  

غري  حاوي،  خليل  مع  مقابلة  ص ١٠٤   
منشورة، عن رأيه عن الشعر العريب عامة عن 
الشعر املقابل االسالمي والنقد العريب للشعر.

ص ١١٠: عرشة أشعار خلليل حاوي، البعض   
ة. منهم منشور ألول مّرّ

احلياة، ١٩٩٨/٩/٢٩، ملحق ص ٣٨، كتبت   -٦
ديزي األمري عن حاوي.

مقابالت:
السّيدة  مع  مقابلة   .١٩٨٦/٦/١٣ احلوادث،   -١
خليل  وبني  بينها  الصداقة  عن  األمري  ديزي 
 ،١٩٨٨/٢/٩ احلوادث،  أيًضا  انظر  حاوي. 

ص ٥٠-٥٢.
السابق  املصدر  ميشال  جحا،  أيًضا،  وانظر   -٢
وانتحاره  الشاعر  والدة  تاريخ  عن  حلديث 

وعن وجوه شخصّيته كشاعر.
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محمد عزيز الحبايب
النوع األديب: شاعر، كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٢٢  يف فاس، املغرب.
وفاته: ١٩٩٣. 

ثقافته: أدخل الكّتاب مث املدرسة االبتدائية يف فاس؛ سجل يف ثانوية موالي ادريس يف 
يف  للبحوث  القومي  فاملركز  فرنسا،  باريس،  السوربون،  جامعة  إىل  بعدها  انتقل  فاس؛ 

السوربون.

حياته يف سطور: باحث باملركز القومي للبحوث يف باريس (CNRS) ١٩٥٣-١٩٥٨؛ أستاذ 
كريس (فلسفة عامة) بجامعة حممد اخلامس - الرباط، ١٩٥٩. عميد كلية اآلداب والعلوم 
بجامعة  أستاذ  ١٩٦٩؛  رشيف،  عميد  ١٩٦١؛  الرباط،  اخلامس -  حممد  بجامعة  اِإلنسانية 
اجلزائر، مث مستشار يف البحث العلمي لوزارة التعليم العايل باجلزائر، ١٩٦٩؛ متفرغ للبحث 
العلمي منذ ١٩٧٤. مؤسس احتاد كّتاب املغرب ومؤسس املجلة العربية آفاق. رئيس اجلمعية 
الفلسفية يف املغرب. مدير جملة الدراسات الفلسفية واألدبية بالفرنسية والعربية. رئيس نادي 
شواطىء البحر األبيض املتوسط، مؤسس دار الفكر (الرباط). عضو مجعية رجال األدب 
بباريس. عضو باللجنة التنفيذية للجمعية العاملية للفلسفة؛ عضو بأكادميية اململكة املغربية. 
عضو مراسل مبجمع اللغة العربية بالقاهرة. عضو أكادميية علوم ما وراء البحار (فرنسا)، 
املغرب  كّرمه  الفنون.  لفلسفة  الدولية  واألكادميية  (ايطاليا)  املتوسط  األبيض  البحر  عضو 
باجلائزة األوىل لآلداب لسنة ١٩٥٩. زار جّل البلدان العربية واألوروبية تقريًبا كام زار الصني 

واهلند والواليات املتحدة وكندا وعدد من بالد افريقيا. متزوج وله ابن.

السرية*:
أبناءه  رّبى  أعالمها.  ومن  املحافظني  القرويني  جامعة  علامء  من  احلبايب  عثامن  جده  كان 
تربية إسالمية، ومنهم عبد العزيز الذي تلقى دروسه بالقرويني قبل أن يشتغل بالتجارة، 
مث تصاهر مع آل القادري، وهي أرسة عمل وجاه، أنجب حممًدا (١٩٢٣/١٢/٢٥ بفاس)، 

مسقط رأس األرستني.
عاش حممد حتت حضانة جدته وجده املوىل محاد القادري، ألن أمه توفيت بعد والدته 

بسنة.
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االبتدائية،  باملدرسة  ذلك  بعد  وسّجل  القرآن  (الكّتاب) الستظهار  صباه  يف  خالط 
فثانوية موالي ادريس.

فسجنه  الوطنية،  احلركة  ضمن  والكفاح  واملرسح  القدم  كرة  عىل  نشاطه  انكّب 
الفرنسيون مرات، وأعنفها عند املطالبة باالستقالل، طرد من املعاهد التعليمية، ففّر إىل 

باريس ليتابع دراسته، وهو حمروم من املنحة.
حصل حممد عىل االجازة يف الفلسفة وعىل دبلوم مدرسة اللغات الرشقية، مث دبلوم 
الدراسات العليا يف اآلداب، وتّوج أخًريا كل ذلك بدكتوراه دولة يف الفلسفة (السوربون) 

مبيزة الرشف العليا.
بعد ذلك التحق باملركز القومي للبحوث العلمية بفرنسا، وبدأ يلقي حمارضات ببعض 

اجلامعات الغربية، مثل السوربون، وفيينا، وكان، وتريينو، وروما...
ويف سنة ١٩٥٩، أصبح صاحب كريس بجامعة الرباط، ومن ١٩٦١ إىل ١٩٦٩ عميًدا 
بكلية اآلداب بالرباط وفاس. مث أعري سنة ١٩٦٩ إىل حكومة اجلمهورية اجلزائرية، فدّرس 
باجلامعة قبل أن يصري مستشاًرا للبحث العلمي بوزارة التعليم العايل حتى رجوعه إىل املغرب 
عام ١٩٧٤. إذاك انكب عىل البحث، إّال أّن عضويته يف مخس أكادمييات تأخذ منه وقًتا كثًريا، 
خصوًصا وقد أجريت له عمليتان يف رأسه عقب رضبات عىل دماغه وهو باملنفى، فأزحيت له 
٦/٧ من الغدة النخاعية مما جعله ضعيف البنية يقاوم دائًما ويعاين نظاًما يف احلياة جد متعب.
حممد  بجامعة  أستاذة  سابًقا)  طالباته  (من  احلبايب  اجلامعي  فاطمة  الدكتورة  زوجته 

اخلامس، وباحثة. هلام ابن واحد، عادل، ما زال باعدادية بالرباط.
العلوي،  بلعريب  حممد  اِإلسالم  شيخ  خالته  زوج  معرفًيا،  تأثًريا  فيه  أثروا  الذين  من 
وإبراهيم الكّتاين وأبوه، وجل كبار املفكرين الغربيني املعارصين، مثل باشالر، وكويب، 

وهايدجير، وسارتر.. أما من القدماء، فديكارت وهيجل...
اهتاممات احلبايب عىل نوعني، فكرية : إنه صاحب مذهب فلسفي جديد الشخصانية 
غد  بناء  عىل  العمل  كيف  الغدّية:  آخر:  اجتاه  اىل  يتحول  سنوات  منذ  بات  الذي  الواقعية 
أكثر إنسانية وأشمل من احلياة التي أفرزهتا حضارة التصنيع مبزامحاهتا واحتكاراهتا وحروهبا 
اجلهنمية؟ أي اقتصاد وأية فلسفة سيعينان عىل النجاة من أزمات اليوم؟ ما هو مصري العامل 

الثالث يف رصاعاته ضد التهميش يف التاريخ واليشء الذي هيدده دائًما؟
أما النوع الثاين من انتاج احلبايب فأديب: القصة والرواية والشعر.

يكتب احلبايب بالعربية وبالفرنسية. وقد نال جوائز كثرية عىل بعض آثاره. إن بعض 
تلك اآلثار تدرس باجلامعات أو تعد من املراجع.

ُترجم بعض كتبه إىل أكثر من ٣٠ لغة، باِإلضافة إىل العربية والفرنسية.
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مؤّلفاته:
أ) دراسات:

األمنية،  مطبعة  الرباط،  اِإلسالم،  مفكرو   -١
.١٩٤٥

من   :١ ج  الواقعّية،  الشخصّية  يف  دراسات   -٢
الكائن إىل الشخص، القاهرة، دار املعارف، 

.١٩٦٢
من الكائن إىل العاشق، القاهرة، دار املعارف،   -٣

.١٩٦٩
دار  القاهرة،  اِإلسالمّية،  الشخصانية   -٤

املعارف، ١٩٦٩.
الدار  الثامنينات،  يف  املغربّية  شبيبتنا  مستقبل   -٥

البيضاء، دار النرش املغربّية، ١٩٧١. مقالة.
من احلرية إىل التحرير، القاهرة، دار املعارف،   -٦

(د.ت).
األنجلو  القاهرة،  املنفتح،  إىل  املنغلق  من   -٧

املرصّية، (د.ت).
دار  البيضاء،  الدار  العربّية،  البرتول  معركة   -٨

النرش املغريب، ١٩٧٧. ترمجة بنحدو.

الدار  ليبيا/تونس،  واللغة،  اللغو  يف  تأّمالت   -٩
العربّية للكتاب، ١٩٨٠.

احلداثة،  دار  بريوت،  معارص،  خلدون  ابن   -١٠
اجلامعي  لفاطمة  الفرنسّية  عن  ترمجة   .١٩٨٤

احلّبايب.
ورقات عن فلسفات اسالمّية، الدار البيضاء،   -١١

دار تبقال، ١٩٨٨.
املعارص،  العريب  الفكر  يف  مبهمة  مفاهيم   -١٢

القاهرة، دار املعارف، ١٩٩٠.

ب) روايات وقصص:
العرصّية،  املطبعة  بريوت،  الظمأ،  جيل   -١

١٩٦٧. رواية.
اكسري احلياة، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٧٤.   -٢

رواية.
التونسية  الدار  تونس،  احلديد،  عىل  العّض   -٣

للنرش، ١٩٧٥. قصص.

ج) شعر:
بؤس وضياء، بريوت، منشورات عويدات،   -١

١٩٦٢. شعر.

عندما انتخب أمًريا للقصة احتفلت به فرنسا ببلدية باريس يف ١٩٨٢/١٠/٥  بإرشاف 
عمدة باريس جاك شرياك والرئيس سانغور.

ميثل أكادميية اململكة املغربية يف االحتاد األكادميي الدويل بربوكسل. عضو يف كثري من 
اجلمعيات العلمية واألدبية، ويف جلن التحكيم التي متنح جوائز عاملية.

شارك يف العرشات من املؤمترات، وسافر إىل جّل بلدان القارات األربع.
الفلسفة  ومجعية  الفكر،  (املغارب) ودار  الكبري  باملغرب  الكّتاب  احتاد  احلبايب  أسس 
باملغرب، والندوات العلمية الشهرية (إىل أين؟) التي هتتم بكل أصناف املعرفة يف تكاملها. 
كام أسس جملة آفاق بالعربية، وجملة تكامل املعرفة وهي مفتوحة لست لغات، يكتب فيها 
الباحث بأي لسان خيتار (عريب، املاين، انجليزي، اسباين، ايطايل، فرنيس). من أجل هذه 
رشفه  عىل  أقيم  تكرمي  يف   الرائد املنشىء  ب  املغرب  كّتاب  احتاد  لّقبه  املتنوعة  األنشطة 

بجامعة حممد اخلامس، يف ١٦ و١٧ مايو ١٩٨٥.

* [ فضل املؤلف كتابة سريته الذاتية هذه مستخدمَا ضمري الغائب.]
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عيون  البيضاء،  الدار  الصفر،  حتت  يتيم   -٢
املقاالت، ١٩٨٨. شعر.

يف اللغة الفرنسّية:
 Chants d’espérance, Paris, Le Puy,  -١
1952. Poèmes.

De l’être à la personne (Essai de person-  -٢
nalisme réaliste), Paris, Presses Univer-
sitaires de France, 1954.

Liberté ou libération? Paris, éd. Mon-  -٣
taigne Aubier, 1956.

 Misères et lumières, Paris, Oswald,  -٤
1958. Poèmes.

 Du clos à l’ouvert (Vingt propos sur les  -٥
cultures nationales et la civilisation hu-
maine), Casablanca, Dar El-Kitab, 1961.

 L’ère de la détraumatisation, Le Cénacle  -٦
Libanais, Beyrouth, 1965.

 Espoir vagabond, Paris, l’Amitié par le  -٧
livre, 1965. Roman.

 Ma voix à la recherche de sa voix, Paris,  -٨
éd. P. Seghers, 1968. Poèmes.

Ibn Khaldûn, Paris, Collection: «Philo-  -٩
 sophes de tous les temps», éd. Seghers,
1968.

Les facteurs de base de l’économie mon-  -١٠
 diale, Casablanca, Eds. Maghrébines,
1975.

 Al-Mu‘in (Dictionnaire de philosophie  -١١
et des sciences humaines). Français-

 anglais-arabe, T.1, Casablanca, Dar
El-Kitab, 1978.

 Le personnalisme musulman, Paris,  -١٢
Presses Universitaires de France (s.d.).

Les déracinés (Scénario), (s.l.), (s.d).  -١٣
 Douleurs rythmées (Diwan de poésie  -١٤
arabe et berbère), T.1: « Fath au ren-

 dez-vous de l’espèrance » et « l’Algérie
 au rendez-vous de la résurrection », T.2:
«Poésie à plusieurs voix», Alger, SNED.

 Adil, Paris, l’Harmattan, et Rabat,  -١٥
 l’Association des Auteurs Marocains de
Publication, (s.l). Poèmes.

 Le monde de demain (Le Tiers Monde  -١٦
accuse), Casablanca et Sherbrouke (Ca-
nada), Naaman, 1980.

Ivre d’innocence, Paris, éd. Saint Ger-  -١٧
main-des-Prés, (n.d). Poèmes.

 Les structures de l’économie mondiale,  -١٨
Casablanca, Eds. Maghrébines, 1980.

 Morsure sur le fer, l’Harmattan (Paris)  -١٩
 et Société de Composition, Traduction et
Edition, (Rabat), (n.d). SS.

 La crise des valeurs, Paris, Publisud;  -٢٠
Rabat, Ed.Okad, 1987. Essay.

 Œuvre poétique, Casablanca, Wallada,  -٢١
1989.

 Faces et préfaces, Rabat, Ed. Okad, 1991.  -٢٢
Essays.

عن املؤّلف:
Hunke, Sigrid: Muhammad Aziz Lahba-  -١
 bi, philosopher, poet, and patriot, Bonn,
 (n.d.).

Pascharnigg, Renate: Etude de la poé-  -٢
 sie de Muhammad Aziz Lahbabi, Graz,
 (Austria), (n.d).

 Menenteau, Pierre et Bernard Jourdan:  -٣
Mohamed Aziz Lahbabi: homme de dia-
logue, Rabat, Ohad, 1989.

عبد  حممد  الكاتب  للمفكر  تكرميية  ندوة   -٤
العزيز احلبايب، فلس، ١٩٩٠.

مقابالت:
 Arabies (Paris), No. 22 (Oct. 1988),  -١
pp. 86-89.
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أميل شكري حبيبي
النوع األديب: كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٢١ يف حيفا، فلسطني.
وفاته: ١٩٩٦. 

ثقافته: تلقى علومه يف مدرسة حيفا االبتدائية والثانوية، مث مدرسة الربج الثانوية، عكا، 
١٩٣٦؛ ّمث مدرسة مار لوقا، حيفا، جبل الكرمل، ١٩٣٨-١٩٣٩.

حياته يف سطور: عطشيل (معاون سائق) قاطرة بخارية يف إنشاء مصانع تكرير البرتول 
بحيفا. مث رئيس دورية يف وحدة تكرير البرتول يف املصانع نفسها. مث مذيع وحمرر نرشة 
أخبار يف دار اِإلذاعة الفلسطينية. مث متفرغ للعمل السيايس. حمرر ورئيس حترير االحتاد 
يف القدس، مث يف يافا، مث يف حيفا. عضو احلزب الشيوعي الفلسطيني. عضو مجعية العامل 
الربملان  يف  عضًوا  وكان  فلسطني.  يف  العرب  العامل  مؤمتر  مث  حيفا  يف  الفلسطينية  العربية 
(األديب  الكتايب  للعمل  للتفرغ  استقالته  قدم  حني   ١٩٥٣-١٩٧٢ (الكنيست)  اِإلرسائييل 
والسيايس). عضو حركة السالم العاملية. أقام يف لبنان أربعة أشهر وزار كًال من سورية 
ولبنان. وزار االحتاد السوفيايت وبقية األقطار االشرتاكية األوروبية عدة زيارات. وزار كوبا 
والواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا واملانيا الغربية عدة زيارات قصرية. أقام يف براغ سنتني 
ونصف السنة ١٩٧٧-١٩٨٠ حيث عمل حمرًرا يف جملة قضايا السمل واالشرتاكية. متزوج وله 

ابنتان وابن.

السرية*:
يف  معمل  كان  شكري  والدي  حيفا،  قرب  شفاعمرو  من  أصلها  قروية  عائلة  إىل  انتمي 
شفاعمرو، ويبدو أنه كان يعمل يف مدرسة إرسالية. وكان معمل املدرسة يف ذلك الوقت 
شخًصا حمرتًما، يذكر اسمه يف بقايا األغاين يف القرية: يا شكري هات الدفرت. وكانت 
عائلتي واحدة من العائالت القليلة التي مل تكن متلك أرًضا. وهذا أمر نادر الظهور يف ذلك 
الوقت لدى عرب فلسطني. ويبدو أن جدي لوالدي كان مرسًفا متالًفا. وإن اِإلنجليز حني 
دخلوا بالدنا جلبوا معهم جنوًدا كانوا يسمون مغاربة اتوا مع عائالهتم، وصادروا أرايض 
احلوا هبا هؤالء اجلنود مع عائالهتم، وحدث أن كل ما تبقى لنا من أرض كان وسط 

املنطقة التي صودرت.
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ويف سنة ١٩٢٠ هاجر والدي إىل حيفا مع أوالده، حيث القوايف سوق العمل كعامل. 
ويف سنة ١٩٢١ ولدت لعائلة من املمكن اعتبارها قًرسا عائلة عاملة. وفتح والدي دكاًنا 
لبعض الوقت وكنا نرسقها فاغلقها، واعتمدنا يف معيشتنا عىل عمل أخويت (بعضهم عمل 
يف سكة احلديد واثنان يف بناء كارس األمواج يف ميناء حيفا مث يف مصانع تكرير البرتول يف 
خاص  وضع  هو  االقتصادي  الوضع  هذا  وبنتان.  صبيان  سبع  أوالد  تسعة  نحن  حيفا). 
بالنسبة ألية عائلة فلسطينية، وكنت أالحظ يف عالقايت بأقراين أنه حتى القروي الذي أتى 
إىل املدينة بقيت له أرض يف القرية أو استملك يف املدينة. أما نحن فكان وضعنا خمتلًفا. لكن 
من ناحية أخرى كان العمل اليدوي يضعنا يف مستوى دخل معقول. أي يف مستوى طبقة 
عاملة متوسطة، كام أن عائلتي كانت تنظر دائًما إىل فوق، أي حتاول أن تتربجز [ص ١٨٦].
لقد نشأت يف بيت بروتستانتي، أما مدرستي وأصدقائي فكانوا مسلمني. رمبا املسألة 
الكتاب  مدينتي.  هو  كله  هذا  يف  السبب  رمبا  املذهبي،  واالنتامء  الطائفة  من  عمًقا  أكثر 
املدينيون هم أقلية يف جمتمعنا الفلسطيني. أنا ال أعرف القرية. وجمتمعنا قروي. أنا ال أعرف 
بيئة القرية، ال أعرف أسامء األدوات الزراعّية، لذلك فإن أغلب مشاهد روايايت وقصيص 

تدور يف عكا وحيفا [ص ١٨٥].
يف املدرسة بدأت بتذوق اللغة عن طريق معلمني يبدو أهنم اكتشفوا هذه امللكة لدي. 
أحدهم فرض عيل، ألنه حيبني، دروس الدين، مث علمني القرآن، فتأثرت به حتى يف عميل 
السيايس. أما الذي فك طالسم اللغة عندي فهو الياس حداد والد الدكتور وديع حداد 

الذي عرفني عىل كتاب النحو جلرب ضومط.
ولقد تأثرت باملقامات، فأنا أحب التالعب باأللفاظ، ولذلك، رمبا، أصبحت الكتابة 
صعبة بالنسبة إيل، أعود إىل النصوص وأعيد، وأنا مستاء من نفيس بسبب ذلك. وقد يكون 

هذا رد فعل عىل استهانة أدبائنا وشعرائنا باللغة.
كام أنني تأثرت باألدباء الروس وعىل رأسهم تولستوي، تورجنيف، دوستويفسكي 
من  وكثري  ماركس.  بكارل  تأثري  إىل  تعود  كتابايت  يف  احلدة  أن  غري  وماياكوفسكي. 
الناس يدهشون حني أشري إىل هذه احلقيقة، ألّنهم ال يعلمون أّن هذا املراكيش، كام كان 
يسميه أقرانه، كان يسمح لنفسه حني هياجم نظاًما أو قيادات بأن خيرتق قدس األقداس 

[ص ١٨٢].
واذكر أن بيتنا كان مكاًنا نلتقي فيه بشيوعيني من خالل زيارات أصدقاء أحد أخويت، 
معادية  آراء  أمحل  ال  طفولتي  منذ  جعلني  هذا  كل  رسية،  اجتامعات  خالل  من  وحتى 
للشيوعية، ومل جتاهبني القضية التي جاهبت العديد من أبناء جييل وهي التغلب عىل هذه 
اآلراء التي كانت تسيطر عىل جمتمعنا يف الثالثينات واألربعينات، أي قبل احلرب العاملية 

الثانية، ولقد تقبلت الشيوعية فكرًيا ومن موقع عائلتنا االقتصادي أيًضا.
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ولقد تكامل شعوري الوطني يف أثناء ثورة ١٩٣٦، التي كانت أكثر الثورات الفلسطينية 
وضوًحا يف توجهها ضد االستعامر الربيطاين، وكان صدامها مباًرشا معه... ولذلك استطيع 
أن أقول بأن قضية التوجه اِإلجيايب نحو اليهود يف فلسطني كانت بالنسبة يل قضية طبيعية. وال 
أعتقد أن جييل يف حيفا تأثر بشكل جدي أو عميق بآراء عنرصية معادية لليهود [ص ١٨٤].

ويف هذا الزمن املبكر، أي عام ١٩٣٦، كانت نظرتنا املعادية للصهيونية، نابعة وبحق، من 
كوهنا أجًريا لالستعامر الربيطاين، منفًذا ملخططاته، كام أن موقفنا تأثر مبجموعة من األحداث: 
عمليات طرد الفالحني من أراضيهم وخاصة قضية وادي احلوارث، التي باعها املالكون 
العرب للصهاينة وقام اجليش الربيطاين بطرد الفالحني العرب منها، وحركة القسام، وكنا 
يف املدرسة االبتدائية نقيم تنظيامت رسية ملحاربة اِإلنجليز، وكان ذلك نتيجة تشجيع بعض 
أساتذتنا، الذين علينا اآلن أن نشيد مبوقف العديد منهم، ولكنها كانت حركات صبيانية 
دون أي فعل سوى أننا كنا نشارك يف اِإلرضابات والتظاهرات. وتأثرنا يف مدرستنا، مدرسة 
أخ  وأن  وخاصة  صفد،  يف  والزير  وشمشوم  حجازي  باعدام  حيفا،  يف  االبتدائية  املعارف 

الشهيد حجازي، كان معلمنا للغة العربية، األستاذ عارف حجازي، وكنا نحبه ونحرتمه.
الصف  درست  حيث  عكا  إىل  ذهبت  مث  حيفا،  يف  األول  الثانوي  الصف  أنجزت 
الثانوي الثاين يف املدرسة احلكومية هناك، بعدها مل يعد هناك إمكانية للتعليم الثانوي املجاين. 
فذهبت إىل مدرسة إرسالية اسكوتالندية يف حيفا (مدرسة مار لوقا). وكان أحد معلميها 

البارزين هو الياس حداد، وفيها اهنيت دراستي الثانوية.
تنقلت بني عدد كبري من األعامل، وعىل رأسها املحاولة التي جرت بتوجيه من أخي 
الكبري كي أصبح مهندًسا ميكانيكًيا، فعملت يف بناء مصايف البرتول. وبعدها انتقلت إىل 
اِإلذاعة يف القدس وقدمت استقالتي من اِإلذاعة عام ١٩٤٢ كي أتفرغ للعمل احلزيب. مث 
جريدة  أصدرنا   ١٩٤٤ أيار  ويف   .١٩٤٣ عام  الوطني  التحرير  عصبة  تأسيس  يف  شاركت 
االحتاد، ومنذ ذلك الوقت أصبحت حيايت السياسية واألدبية مرتبطة باالحتاد وجملة الغد 

وخمتلف األدبيات التي كانت تصدر عن عصبة التحرر الوطني أو بتأثري منها.
يف  الوقت  ذلك  يف  البارزين  العرب  املثقفني  من  عدد  مع  شاركت   ١٩٤٦ عام  ويف 
إصدار جملة أسبوعية إسمها املهامز، والقت هذه املجلة انتشاًرا واسًعا يف فلسطني واألردن 
والعراق. وحاولنا أن نجاري هبا املجالت األسبوعية املرصية آخر ساعة وروز اليوسف، 
احلكم  من  مبارشة  مقاومة  جملتنا  جاهبت  وقد  واحدة.  سنة  سوى  تعش  مل  جملتنا  ولكن 
امللكي الذي كان قائًما يف رشقي األردن، خصوًصا بعد أن نرشنا كاريكاتورا عىل عرض 
الغالف يصور تاًجا ضخًما كام لو أنه دبابة وحتته مجاهري مدعوسة، وكتبنا حتت الصورة: 
التاج الذي سيهدي يف الشهر القادم إىل أمري عريب، وكان احلديث جيري عن تتويج األمري 

عبد اهللا ملًكا [ص ١٨٦].
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وقد تبني يل أن إقامتي يف رام اهللا يف هذا اجلو، مل تعد مأمونة، كام أننا أردنا أن نجد 
طريًقا لالستمرار يف إصدار االحتاد. فقمت باالتفاق مع إخوايت، بالعودة إىل حيفا، مدينتي، 
عرب األردن وسوريا مث اجلليل قبل اخلامس عرش من أيار ١٩٤٨، وأقمت يف لبنان عدة 
أسابيع، وحتى يف تلك األيام مل يكن واضًحا لنا مدى الكارثة. عدت إىل حيفا حيث تقيم 
عائلتي وأخويت فمل أجد أحًدا منهم، وفهمت أهنم رحلوا إىل لبنان ما عدا أيب وأمي اللذين 
انتقال إىل اِإلقامة يف قريتنا األصلية شفاعمرو حيث كان أيب قد تويف. أما والديت فعدت هبا 

إىل بيتنا يف حيفا [ص ١٨٧].
إىل حيفا من حيث  جتربة العودة من لبنان  املتشائل  يف قصة  أستعيد  لقد حاولت أن 
الطريق ال من حيث العائد، وأن استعيد كذلك لقائي املأساوي بحيفا بعد النكبة، والتجأت 
إىل أسلوب السخرية يف هذا الوصف، ألن املأساة كانت أقوى من أن تتحملها الذاكرة 

[ص ١٩٠].
يكشف هذا السؤال نواقيص األدبية التي عرفتها دائًما يف نفيس، غري أنني واجهتها كام 
يواجه الرضير عاهته بأن يفتش عن تعويض هلذه العاهة. ولذلك إّدعيت أنه يف مقدوري، 
اعتامًدا عىل إملامي بالرتاث وعىل تذوقي لألدب العاملي(هناك فرق بني أن تكتب املوسيقى وأن 
تتذوقها)، أن أفتش عن أسلوب جديد يف األدب يتفق وإمكانية االستيعاب اجلامهريي العريب 
اخلاص. واحلقيقة أنني حني كنت أخوض يف أسلوب جديد كنت أفعل ذلك عن تعمد 
وإرصار جميًزا لنفيس حرية التجربة. وفيام بعد، حني الحظت هذا األمر لدى العديد من 
شعرائنا، أدركت أن حماولتي هذه ليست عرضية، وإمنا هي تعبري عن احلاجة املوضوعية. 

وأحب هنا أن أحدد بعض األمور...
أما جلوئي إىل األدب الساخر فإنه يعود إىل أمرين:
أرى يف السخرية سالًحا حيمي الذات من ضعفها.

كام أرى فيها تعبًريا عن مأساة هي أكرب من أن يتحملها ضمريي اِإلنساين.
ولقد وجدت يف الرتاث العريب معيًنا ال ينضب يف هذا املجال، وكم من أعامل عربية 
كالسيكية يفهمها جيلنا باعتبارها أدًبا ساخًرا، وعىل رأس هذه األعامل تأيت رسالة الغفران 
للمعري وألف ليلة وليلة فمن املعروف مثًال عن ألف ليلة وليلة أهنا بدأت بقصة األمري الذي 

وجد زوجته ختونه مع أحد عبيده [ص ١٩٠].
ولوال اعتامدي عىل الرتاث العاملي، ملا كان يف مقدوري أن أكتب سطًرا واحًدا، ولكنني 
الحظت أنه كثًريا ما يتم نقل ميكانيكي ملكتسبات اآلداب العاملية مبا ال يتالءم ال مع أذواقنا 
اجلامعية اخلاصة، وال مع احلاجة إىل االستمرار يف رفع مستوى هذه األذواق. وهبذا خيتلف 
األدب عن بقية فروع املعرفة، من حيث أن عمل احلساب هو عمل احلساب يف كل مكان، أما 
األدب وبقية الفنون، فتظل يف األساس تعبًريا عن خصوصية اِإلسهام الذي يقدمه شعب 
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من الشعوب للرتاث العاملي. من هنا إهتاممي اخلاص بلغتنا وأسلوبنا. واعتقد أن التحديات 
التي جتاهبنا يف بالدنا، وهي حتديات البقاء القومي، دفعتنا إىل االهتامم اخلاص هبذه القضايا. 
وأكثر ما أثارين هو حمارضة لوزير إرسائييل أراد فيها أن يثبت اعتباًطا عدم وجود شعب 
فلسطيني متميز، فأدعى يف سبيل ذلك أنه مل يظهر كتاب وأدباء ومؤرخون من هذه املنطقة 
التي تسمى فلسطني. هذا الكالم غري صحيح، ولقد قمنا يف بالدنا بأبحاث تارخيية أثبتنا 

فيها عدم صحة هذا الكالم، غري أن هذه املسألة تؤرق وعينا [ص ١٩١].
أن  نالحظ  ما  وكثًريا  العهد،  حديثة  جتربة  هي  املسلح  الفلسطيني  النضال  جتربة  إن 
كاتًبا فلسطينًيا يترسع يف قطف مثار هذه التجربة، فيقطفها فجة، وتدلني جتارب شعوب 
أخرى، مبا فيها جتربة احلرب العاملية الثانية وجتربة مقاومة االحتالل النازي يف أوروبا، أن 
أدب املقاومة مل يظهر إال بعد أن اختمرت التجربة. واستثني هنا الشعر، نتيجة دوره املبارش 
يف خماطبته اجلامهري. ونحن، حني حاولنا يف بالدنا، تفسري ظاهرة إزدهار الشعر الوطني 

وعدم ازدهار القصة والرواية، كان هذا هو جوابنا.
جلده  من  خيرج  أن  يستطيع  ال  املرحلة،  هذه  يف  الفلسطيني  األدب  بأن  اعتقد  إنني 
ويظل صادًقا، أي ال يستطيع أن هيرب من القضية الفلسطينية أو من جمال األدب السيايس، 

ولذلك ال ألوم إخواين األدباء الفلسطينيني فيام ال أستطيع أن ألوم به نفيس.
ما هي مشكلتنا إذن؟ [...]

مشكلتنا هي أن قضيتنا أكثر عمًقا من أن تقترص عىل كوهنا جماهبة فلسطينية - صهيونية. 
إن هذه املجاهبة، كام نعمل مجيًعا، مرتبطة بقوى وعنارص متعددة ومتشابكة ويبدو يل أن 
من  هيربوا  كي  املجاهبة  هذه  خندق  يف  االختباء  حياولون  الفلسطينيني  األدباء  من  العديد 
مواجهة القوى والعنارص األخرى. هذا هو السبب الذي جيعل العديد من النقاد جيمعون 
عىل أن األدب الفلسطيني احلديث عموًما، هو أدب حترييض وسطحي وغري ناضج. بل 
نالحظ أن العديد من السياسيني الفلسطينيني هم أكثر شجاعة من العديد من األدباء. بينام 

األمر الطبيعي هو يف أن يكون هذا الواقع معكوًسا؟ [ص ١٩٧]
ما هو السبب يف ذلك؟

ملاذا كان علينا نحن وحدنا اِإلجابة عىل السؤال الذي يؤرقنا كأنه تأنيب الضمري، ملاذا 
كان عىل هذا الشعب أن يقدم كل هذه التضحيات وأن يصمد كل هذا الصمود دون أن 
جيني مثار نضاله؟ أنا ال أجتاهل األمر األسايس وهو أنه ال ميكن لوم الضحية، نحن الضحية 
فإن مهمة األدب الطليعي هي يف أن يكون أكثر شجاعة من سواه يف اِإلشارة إىل النواقص، 

وذلك يف سبيل أن ختتمر التجربة ولكن ال تذهب التجربة هباء [ص ١٩٨].

* [قطع وُنّسق تنسيًقا جديًدا من حوار يف جملة الكرمل، رقم ١، شتاء ١٩٨١، ص ١٨٢-١٩٨].
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خلدون،  ابن  دار  بريوت،  ط ٢،  ١٩٧٤؛ 
١٩٧٤؛ ط ٣، القدس، دار صالح الدين، 
بريوت،  الفارايب،  دار   ،٤ ط  ١٩٧٧؛ 
واِإلنجليزية  الروسية  إىل  ترمجت   .١٩٨١
واألملانية  والفرنسية   (١٩٨٤ (لندن، 

والعربية. 
English translation: The secret life of 
Saeed the Pessoptimist, by Salma K. 
Jayyusi* and Trevor Le Gassick. London, 
Zed Press, 1984.
German translation: Der Peptimist oder 
von den seltsamen Vorfällen um das 
Verschwinden Saids des Glücklosen, by 
Hartmut Fähndrich et al.: Basel, Lenos, 
1992

دار  حيفا،  والسياسة،  املجزرة  قاسم،  كفر   -٣
عربسك، ١٩٧٦. دراسة تارخيية.

لكع بن لكع، ثالث جلسات أمام صندوق   -٤
العجب، بريوت، دار الفارايب ودائرة اِإلعالم 
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درامتيكية.
والصحفيني  الكّتاب  احتاد  قربص،  إخطية،   -٥

الفلسطينيني، ١٩٨٥. رواية.
German translation: Das Tal der 
Dschinen: Roman aus Palästina, by 
Hartmut Fähndrich, Basel, Lenos, 1993.
Spanish translation: Pecados, by Maria 
Jesus Carnicero, Madrid, Anaya and 
Mario Muchnik, 1993.

رياض  لندن،  الغول،  بنت  رسايا  خرافيات   -٦
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جربا إبراهيم جربا*، بريوت، املؤسسة العربية 
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رشيف فتح اهللا حتاتة
النوع األديب: روائي.

والدته:١٩٢٣ يف لندن، إنجلرتا.
ثقافته: تعّلم يف الكّلية اِإلرسالّية اِإلنجليزّية، القاهرة، ١٩٣٠-١٩٤٠؛ دخل كّلية الطّب، 

جامعة القاهرة، ١٩٤٠-١٩٤٦. ومنح الوسام الذهبي لكّلية الطّب لتفّوقه عىل زمالئه.

حياته يف سطور: طبيب يف مستشفى القرص العيني ويف ديوان وزارة الصّحة (الصحة الريفّية 
والتخطيط والسكان)؛ طبيب يف مؤّسسة األدوية (مسؤول عن التخطيط)؛ رئيس خرباء 
مبنّظمة العمل الدولّية يف آسيا ّمث يف أفريقيا؛ عضو كل من نقابة األطّباء يف مرص ومنّظمة 
وحزب  املرصي)  الفرع  عام  أمني  (وهو  اِإلنسان  حلقوق  العربّية  واملنّظمة  الدولّية  العمل 
التجّمع الوحدوي التقّدمي. سافر إىل كل من مجهورّية اليمن الدميقراطّية الشعبّية (١٩٧٨، 
١٩٨١، ١٩٨٤) ولبنان (١٩٣٦-١٩٨٠)، وسوريا (١٩٨٤)، واجلزائر (١٩٦٤ و١٩٨٣) زار 
هولندا  زار  كام  وسويرسا،  ِإلنكلرتا  الزيارات  وكّرر  فيها)  (وأقام  متعّددة  مّرات  فرنسا 
(١٩٨٤) وأملانيا (١٩٨٤) وعدد كبري من بلدان آسيا وإفريقيا وعىل األخّص اهلند (١٩٧٢ 

و١٩٧٦-١٩٨٠). متزّوج وله ابن.

السرية:
ولدُت يف لندن يوم ١٣ سبتمرب سنة ١٩٢٣ من أب مرصي، وأّم إنجليزّية. عدنا نحن الثالث 
إىل مرص وأنا ما زلت طفًال صغًريا لنقيم يف قرص أقطاعي كبري مملوك جلّدي... وختّللت 
أقامتنا يف القاهرة زيارات إىل دوار األرسة الريفي يف قرية القضابة مبحافظة الغربّية.. وأنا 
أحتفظ يف ذهني ووجداين تلك الصور األوىل للحياة يف لندن، ّمث يف مرص، وللتناقضات 
عاصمة  من  آتية  أّم  بني  الزواج  نتائج  شهدت  التي  املبكرة  املرحلة  هذه  يف  احتوتني  التي 
زعيم  وبني  بينها  قامت  إقطاعّية  إرسة  إىل  ينتمي  مرصي  ورجل  الربيطانّية  األمرباطورّية 
احلركة الوطنّية سعد زغلول عالقة قرابة وثيقة.. وأتذّكر حّتى اآلن شعور الرهبة، والغربة، 

واخلوف الذي كان ينتابني يف بعض األحيان وأنا انتقل بني األجواء املتناقضة..
حيايت  ودخلت  وحدنا...  وأقمنا  الكبري،  البيت  فرتكنا   ،١٩٣٠ سنة  يف  جّدي  مات 
مرحلة التلمذة االبتدائّية ّمث الثانوّية حتى ١٩٣٩ وهي سنة اندالع احلرب العاملّية الثانية.. 
ومتّيزت هذه السنوات برغبة دائمة يف التفّوق، وجهد مثابر يف الدراسة، وحّب للموسيقى 
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وقراءة الروايات، وإميان ديني قوي يف سن املراهقة تاله فكر حّر غري مقّيد بالغيبّيات بعد 
سن الثامنية عرشة نتيجة التأّمل، والقراءة، وظروف األرسة اخلاصة.. كام متّيزت برصامة 
النظام الذي فرضته عّيل أّمي، وبشعور عميق بالوحدة والتفّرد.. واستيقظت عندي يف فرتة 
مبكرة إرهاصات الوعي واِإلدراك باجلنس اآلخر، وباألنثى ليس كجسد فحسب، ولكن 

ككيان إنساين خمتلف عن الرجل.
يف سنة ١٩٤٠ التحقت بكّلية الطّب.. ورسعان ما سيطرت عّيل صورة مثالّية، نقّية عن 
مهنة سأكّرسها خلدمة اِإلنسان املغلوب عّيل أمره.. أحمل بالذهاب إىل الريف الذي رأيته من 
بعيد، ومداواة املرىض، وأنكّب عىل الكتب الضخمة حتى ساعة متأّخرة من الليل منقًبا يف 
أعامقها.. باحًثا يف أغوار اجلسم، متتّبًعا للرشايني واألعصاب.. فتخّرجت عىل رأس الدفعة 
سنة ١٩٤٦.. ولكن خالل هذه الفرتة تفّتحت عيناي عىل أشياء أخرى يف املحيط الذي 
اضّطرب وعصف بكثري من األشياء التي رسخت يف أعامقي.. وتكشف الفارق بيني وبني 
الطلبة اآلخرين.. عن االغرتاب الذي أعانيه.. فقد شاهدت الشهداء يسقطون.. وأمواج 
املظاهرات.. ورصاع القوى واألحزاب.. وسمعت اهلتافات عند القرص امللكي، واِإلنجليز 
الرابضني يف البالد... وعرفت كلامت جديدة مثل احلّرية واالستقالل.. وأدركت ركاكة 

اللغة العربّية التي أحتّدثها، فأخذت أدرسها حتى أتقنتها.
إنخرطت مثل كثري من الشباب يف خضم النشاط السيايس الوطني.. ويف السنة النهائّية 
للدراسة رصت عضًوا يف اللجنة الوطنّية للحال والطلبة وبدأت اّتصااليت بإحدى التّيارات 
احلركة  صفوف  يف  االنضامم  إىل  اليساري  بالفكر  اقتناعي  وقادين  اليسار..  يف  األساسّية 
الدميوقراطّية للتحّرر الوطني، وإىل تبّوء مراكز مسؤولة يف مستوياته، ّمث إىل السجن، واهلروب، 
واللجوء السيايس يف فرنسا، والعودة إىل مرص ًرسا بعد الثورة ينتهي يب املطاف إىل السجن من 
جديد.. هكذا قضيت ما يقرب من ١٧ عاًما مطارًدا خارج أو داخل السجن. ويف هناية سنة 
١٩٦٣ أفرج عّني يف ظّل حكم عبد النارص.. ألجد نفيس موّظًفا يف أدنى الدرجات بوزارة 

الصّحة... وكأّنني أبدأ حيايت كطبيب من جديد بعد أن وصلت إىل بداية العقد اخلامس.
وعدت  وتزّوجنا..  السعداوي*  نوال  والطبيبة  األديبة  التقيت بالكاتبة  الفرتة  تلك  يف 
ألحيا يف جّو الفن، والفّنانني.. وبتشجيع منها أخذت أفّكر يف تدوين بعض ّمما عشته، 
وعانيته.. وكانت أوىل روايايت العني ذات اجلفن املعدين التي كتبتها خالل سنتني من العمل 
املتواصل ليًال بعد العودة من اهليئة التي كنت قد انتقلت إليها.. وهي اهليئة العليا لألدوية.. 
وبالتدريج دخلت يف طريق آخر يبعدين عن العمل السيايس اليومي، دون أن يفصلني عنه 
املرحلة  هذه  وكانت  السجن...  من  خروجي  بعد  منه  بعًضا  أمارس  ظللت  فقد  متاًما.. 
واِإلحباطات..  التناقضات،  من  بكثري  ومصحوبة  صعبة،  طبيعّية  شبه  حياة  إىل  العودة 
ورّبام تكون الكتابة قد ساعدتني عىل جتاوزها... أخذت أحيا يف التفكري، والتأّمل، أنّقب 



رشيف فتح اهللا حتاتة  ٣٥٦

 

مؤّلفاته:
أ) قصص وروايات:

دار  بريوت،  املعدين،  اجلفن  ذات  العني   -١
الطليعة، ١٩٧٤؛ ط ٢، القاهرة، دار الثقافة 
والثاين  األول  (اجلزء  رواية   .١٩٨١ اجلديدة، 

من الثالثّية). 
English translation: The eye with an iron 
lid, London, Onyx Press, 1982.

لألبحاث  العريب  املركز  القاهرة،  الشبكة،   -٢
والنرش، وبريوت، املؤّسسة العربّية للدراسات 

والنرش، ١٩٨٢. رواية.
English translation: The net, London, 
Zed, 1986.

املوقف  دار  القاهرة،  عرصّية،  حّب  قّصة   -٣
١٩٨٣؛  اآلداب،  دار  وبريوت،  العريب، 

ط ٢، دار اآلداب، ٢٠٠٦. 
 .١٩٨٣ مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  كرمية،   -٤

رواية.
الرئيسة، القاهرة، دار املستقبل العريب، ١٩٨٥.   -٥

رواية.
نبض األشياء الضائعة، بريوت، دار اآلداب،   -٦

 .٢٠٠١
للنرش  مرييت  القاهرة،  البحر،  عمق   -٧

واملعلومات، ٢٠٠٢.
ويف األصل كانت الذاكرة، القاهرة، مؤسسة   -٨

األهايل، ٢٠٠٢. 
النور، مركز املحروسة، القاهرة، ٢٠١٢.  -٩

ب) أدب الرحلة:
رحلة الربيع إىل اجلزائر، القاهرة، الدار القومّية   -١

للطباعة والنرش، ١٩٦٥.

يف أعامق األشياء، وأعامقي... وساعدين عىل ذلك سفري إىل اخلارج ملّدة سبع سنوات.. 
جلت فيها عدًدا كبًريا من بالد آسيا، وإفريقيا كخبري يف منّظمة العمل الدولّية. ولكن منذ 
روايتي األوىل ظّلت تراودين فكرة الكتابة األدبّية... وظّل التساؤل عالًقا يف ذهني... هل 
رواية العني... هي إبداعي األّول واألخري... وزحف عّيل الشعور بأّن ما أريده قبل كل 
يشء آخر هو االستمرار يف هذه التجربة الساحرة واملضنية التي بدأهتا ألّول مّرة سنة ١٩٦٨ 
وأنا يف سّن اخلامسة واألربعني... فقّررت االستقالة والعودة إىل مرص حتى أتفّرغ للكتابة 
الروائّية.. وكان سّني إذ ذاك مخسة ومخسون سنة.. وهكذا شهدت حيايت حتّوًال جديًدا، 

مل أكن قد تنّبأت به..
اآلن أحيا يف مرص وأكتب بعد أن مّرت السنني خالل مراحل فيها تباين شديد.. طالب 
طّب، ّمث طبيب... مناضل سيايس وسجني.. ّمث موّظف خلف مكتبه الصغري.. خبري يف 

هيئة األمم املّتحدة.. وأخًريا خائًفا مرجتًفا أمام الورق األبيض باحًثا عن كلامت تضيع..
أسكن أغلب الوقت قريتي القضابة... أطّل عىل الرتعة، واألشجار والنخيل وأكتب 
بيوهتم  يف  أزورهم  أو  الفّالحني..  مع  احلقول  إىل  أذهب  النهار  ويف  الليل...  هدوء  يف 
املصنوعة من الطني.. أو أعود إىل القاهرة... إىل االجتامعات احلزبّية.. وعواميد الصحف.. 
واحلديث عن احلقوق الضائعة، وسعر الرغيف.. أستفرق مع اآلخرين... ّمث أعود إىل شّقتي 

باجليزة... وأتساءل... متى أمسك بالقمل من جديد؟
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ج) دراسات:
القومّية،  الدار  القاهرة،  واملجتمع،  الطّب   -١
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الكاتب  دار  القاهرة،  املتوطنة،  األمراض   -٢

العريب، ١٩٦٦.
املؤّسسة  القاهرة،  الشعب،  يرتك  عندما   -٣

املرصّية العامة للتأليف والنرش، ١٩٦٧.
األهايل  القاهرة،  السيايس،  واالسالم  العوملة   -٤

للطباعة والنرش والتوزيع، ١٩٩٩.

د) ترمجات:
مبادىء االقتصاد السيايس جلان بايب، القاهرة.  -١

االشرتاكّية واحلرب لكاردلج، القاهرة.  -٢
املأساة هلوارد فاست، القاهرة. رواية.  -٣

هـ) كتابات أخرى:
الصّحة والتنمية، مرص، دار املعارف، ١٩٦٨.   -١

الطّب.
اهلزمية، دار الطليعة، ١٩٧٨.  -٢

بريوت،  املاركيس،  الفكر  يف  جتديد  حركة   -٣
دار الطليعة والنرش، ١٩٨٠. مقالة.

مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  املفتوحة،  النوافذ   -٤
١٩٩٢. (اجلزء الثالث من سريته الذاتية).

عن املؤّلف:
روايات  ثالث  إبراهيم:  املجيد،  عبد   -١
(أّيار   ٥ رقم  (بغداد)،  الثقافة   ،للمعتقل

١٩٧٧)، ص ١٤١-١٤٧.

مقالة:
سريته  عن  ص ١١٤،   ،١٩٩٣ ونقد،  أدب   -١

النوافذ.
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أحمد عبد اُملعطي ِحَجازي
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٥ يف َتْلَيا، حمافظة املنوفّية، مرص.
ثقافته: درس أوًال يف الكّتاب وأهنى املرحلة االبتدائّية يف تليا؛ حصل عىل دبلوم التعليم من 

معهد املعّلمني، ١٩٥٥. بارش بدراسة العلوم االجتامعّية يف باريس.

املرصّية  للهيئة  أديب  حمّرر  اخلري؛  اليوسف وصباح  روز  جمّلة  يف  صحايف  سطور:  يف  حياته 
للصحافة إىل ١٩٧٤. سافر إىل جّل البلدان العربّية ليشارك يف املؤمترات األدبّية واملهرجانات 
الشعرّية كام زار كثًريا من البلدان األوروبّية. يقيم يف باريس منذ ١٩٧٤ ويدّرس هناك الشعر 

العريب يف جامعة باريس (VIII) ، قسم الدروس العربّية. كتب يف جمالت عربّية خمتلفة.

السرية*:
ا، ففيها يشء من الريف، وفيها أيًضا إثارة  ا مرصيًّ نشأُت يف قرية كبرية.. إّنها ريفا منوذجيًّ
الناس  عالقة  يف  الغالبة  هي  الصورة  هذه  كانت  ذلك  ومع  اجلديدة،  املدنّية  احلياة  من 

باملدينة، ويف تصّورهم للمدينة.
ّمث يأيت نوع الرتبية اخلاصة التي تلّقيتها. ففي البداية تلّقيت تربية يف البيت حمافظة، تعتمد 
عىل أصول الثقافة العربّية اِإلسالمّية. ومن هنا، باِإلضافة إىل طبيعة احلياة العائلّية التي عشتها 
- وهي حياة متّيزت بكثري من الرتابط بني أعضاء األرسة وأفرادها، والتآلف واحلّب الشديد 
والعمق.. (وهذا ما خرسته كّله عندما تركت القرية إىل املدينة).. كّل هذا جعلني أقف يف 
مواجهة املدينة، كام وقفت.. املدينة حيث ال أصدقاء حقيقّيني، حيث ال أهل، حيث ال 

بيت، حيث ال خرضة.. حيث ال أمان [...]
كان ذلك عام ١٩٥٥.. حيث حصلت عىل الدبلوم يف العام الدرايس ١٩٥٤-١٩٥٥.. 
وانتظرت أن أعّين يف خريف هذا العام فمل حيدث.. وسألت، فقيل يل أّنك لن حتصل عىل 
الوظيفة وذلك بأمر من املباحث.. فاضطررت إىل الذهاب إىل القاهرة.. وكنت قد نرشت 
قصائدي األوىل يف جمّلة الرسالة اجلديدة، وتوّقعت أن يكون هلذه القصائد بعض األثر والوقع 
مبساعدهتم.  عمل  عىل  العثور  فرصة  يعطيني  قد  ّمما  القاهرة،  يف  بعضهم  أو  املثّقفني  عند 
وقد كان. فعندما وصلت القاهرة يف أوائل ١٩٥٦، أو أواخر ١٩٥٥، استطعت أن أجد يل 
مكاًنا يف الصحافة، واشتغلت حمّرًرا يف جمّلة صباح اخلري. حمّمًال بكّل هذا املرياث املعّقد.. 
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هذا املرياث الذي يصّور عالقة الريفي باملدينة، وحمّمًال بكّل آثار التجربة األليمة التي كنت 
ال أزال أعيش يف أجوائها، وهي جتربة املنع من التعيني، يف الوقت الذي كانت فيه أرسيت 
تستعّد القتطاف هذه الثمرة، مثرة إهنائي دراستي واستعدادي ملساعدة أرسيت بعد ذلك.. 
كّل هذا خاب، ألّني مل أتعّين... ولكّني، بطبيعة احلال، استطعت أن أعّوض ما حدث.. 

غري أّن هذه التجربة ظّلت تفعل فعلها يف روحي [...]
فتجربتي ليست هي التجربة الوحيدة.. لكّنني أختّيل أّن جتربتي رّبام كانت، من الوجهة 
الشعرّية، هي التجربة الوحيدة.. ذلك ألّني أمام كّل هذا اجلربوت والطغيان الذي كانت 
الذين  هؤالء  املدينة.  أمام  املهزوم  بتجربة  الريف  من  خرجت  أّني  أالحظ  املدينة.  متّثله 
هزموين. أو منعوين من التعيني، حرموين من وظيفتي. يعيشون يف القاهرة.. وأنا أذهب 
إليهم يف مدينتهم، حيث يعيشون.. لكّني، وهذا هو اليشء الذي رّبام يكّون جتربتي، مل 

استسمل هلذه املدينة [...]
فثقافتي قامت عىل عنرصين أساسّيني، العنرص األّول هو: مكتبة أيب، التي هي مكتبة 
عربّية إسالمّية ذات طابع ديني، باِإلضافة إىل القرآن الذي كنت أحفظه كّله، من ناحية، 
ومن ناحية أخرى، عندما بدأت اقرأ واختار قراءايت أخذت اقرأ من أّول املنفلوطي لغاية 
القراءات،  هذه  خاص.  بشكل  واملرصّيني  عام،  بشكل  العرب  الرومانتيكّيني  الشعراء 
القبيحة،  الظاملة،  املدينة  للمدينة،  اآلمثة  بالطبيعة  الشعور  حقيقة  تؤّكد  األمر،  حقيقة  يف 
الفاسدة، فضًال عن أّن هذا املوقف مل يكن جمّرد تصّور مثايل، أو عاطفي، أو ال أساس له 
يف الواقع. ال.. كان له أساس يف الواقع. فاملدينة فعًال كانت عاصمة املستغّلني، وعاصمة 
الظاملني، وعاصمة املزّيفني واملزيفني. وكانت مبا هلا من قّوة وقدرة وإمكانات، برشطتها 
ميكن  ال  الذي  الفاسد،  الّرشير  الكائن  ذلك  متّثل  كانت  بثقافتها..  وحتى  وحكومتها، 

االبتعاد عنه، كام ينبغي عدم االستسالم له، وعدم التصالح معه.
وهذه الثقافة مل تكن جمّرد ثقافة هدفها، مثًال، أن أتعّلم اللغة، أو أن أجيد اِإلنشاء، أو 
أن أجد يل وظيفة، أو أحصل عىل شهادة.. إىل غري ذلك.. حقيقة األمر أّن ثقافتي األوىل 
خلقت مّني منوذًجا. مبعنى أّنها نقلت يل تصّوًرا لِإلنسان بالكامل، وهذا التصّور تلّبسني 
أكون  ألن  حماولة  سلوكي  ويف  حيايت  ويف  تصّورايت  يف  ا،  شخصيًّ أنا  أصبحت،  بحيث 
النموذج الذي اقرأه. مبعنى آخر: أّن ثقافتي مل تزّودين ببعض املعلومات، ولكّنها صنعت مّني 
منوذًجا معّيًنا... وبلورت هذا النموذج. وهذا النموذج املعني هو الذي انتقلت إليه، فأنا 
انتقلت ال كمجّرد مثّقف ريفي، ولكن منوذج للثقافة التي آمنت بأّنها الثقافة الصحيحة. 
ومن هنا كانت تلك القّوة التي واجهت هبا هذا الغول املخيف. ففي الوقت الذي كنت فيه 
ال أملك شيًئا عىل اِإلطالق إّال الشعر، كنت أشعر بنفيس أقوى من هذه املدينة مبا احتوت، 
ومبا امتلكت، ومبا زّينت. مدينة ضخمة مجيلة فيها سّتة ماليني من البرش، وفيها كّل ما 
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

اآلداب،  دار  بريوت،  قلب،  بال  مدينة   -١
١٩٥٩. مع مقّدمة دراسّية لرجاء النّقاش.

أوراس، بريوت، دار العودة، ١٩٥٩.  -٢
مل يبق إّال االعرتاف، بريوت، دار اآلداب،   -٣

.١٩٦٥
العودة،  دار  بريوت،  اجلميل،  للعمر  مرثية   -٤

.١٩٧٢
الكتاب  سلسلة  القاهرة،  قلب،  يل  كان   -٥
اليوسف،  روز  مؤّسسة   ،(١٩٧)  الذهبي

.١٩٧٢

هلا،  وقّدم  اختارها  قصائد،  مطران:  خليل   -٦
بريوت، دار اآلداب، ١٩٧٥.

اآلداب،  دار  بريوت،  الليل،  مملكة  كائنات   -٧
.١٩٧٨

األهرام  مركز  القاهرة،  االسمنت،  أشجار   -٨
للرتمجة والنرش، ١٩٨٩. شعر.

للرتمجة  األهرام  مركز  القاهرة،  ال،  قصيدة   -٩
والنرش، ١٩٨٩. شعر.

اخلزندار،  منشورات  جّدة،  خمتارة،  قصائد   -١٠
.١٩٩٢

بريوت،  حجازي،  املعطي  عبد  أمحد  ديوان   -١١
دار العودة، (د.ت.)، والكويت، دار سعاد 

الصباح، ١٩٩٣.

متتلكه عاصمة كربى.. مع ذلك، هناك شعر عمره عرشون سنة ضائع يف شوارعها.. ال 
بيت له، ال أرسة، ال أصدقاء.. وال عمل.. ومع ذلك فهو يشعر أّنه أقوى من كّل هذه 

اجلدران [...]
وبداية من ديواين مرثية للعمر اجلميل مل أعد أنا موضوع قصائدي.. كام كان األمر يف 
مدينة بال قلب، ويف شطر من قصائد مل يبق إّال االعرتاف.. أصبحت أبحث عن قصائدي 

خارج نفيس [...]
يقول  الذين  الشعراء  من  أنا  فمثًال  ا.  جدًّ قوي  شعري  يف  الشعر  مجهور  أثر  أّن  الواقع 
عنهم النّقاد أّنهم حيتفلون احتفاًال كبًريا ببعض القيم الشعرّية املوروثة (املوسيقى.. القافية.. 
الشعرّية  القوانني  بعض  عىل  اخلروج  عّيل  ا  جدًّ الصعب  ومن  ذلك).  غري  إىل  اِإليقاع.. 
املوروثة. هذه الصعوبة من أين أتت؟ وملاذا ال أستجيب بسهولة إىل تأثري املوضة؟ ألّن 
اجلمهور عّلمني أّنني عىل حّق.. فأنا عندما اقرأ قصيدة، أو أنرش قصيدة، أحّس أّن هذه 
القصيدة قد وصلت إىل مجهوري.. وال بّد أن يعرتف كّل شاعر بأّن له مجهوًرا.. ليس 
له كّل اجلمهور.. هناك مجهور بالذات لكّل شاعر. وأّي طموح إىل توسيع اجلمهور عن 

حدوده التي رسمت من خالل جتربة الشاعر هي حماولة فاشلة [...]
أيًضا  واختباري  طبًعا،  اجلمهور  لكّل  وليس  جلمهوري،  اختباري  خالل  فمن   ..
اختباري  نتيجة  العنرصين..  هذين  نتيجة  هو  شعري  أّن  أقول  أن  استطيع  العريب،  للرتاث 

للرتاث العريب، ونتيجة احتكاكي الدائم باجلمهور.

* [قطع من حوار يف اآلداب، السنة ٢٧، رقم ٢ (شباط ١٩٧٩)، ص ٤-١٠].
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الروسية  إىل  قصائده  من  خمتارات  [ترمجت   
والفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية واليونانية... 

إلخ.]

ب) دراسات ومقاالت:
الكتاب  سلسلة  القاهرة،  وهؤالء،  حمّمد   -١
 .١٩٧١ اليوسف،  روز  مؤّسسة   ،الذهبي

مقاالت.
دراسة  مرص:  لعروبة  طبقّية  حضارّية  رؤية   -٢

ووثائق، بريوت، دار اآلداب، ١٩٧٩.
حديث الثالثاء، الرياض، دار املّريخ، ١٩٨٨.   -٣

مقاالت.
 .١٩٨٨ املّريخ،  دار  الرياض،  رفيقي،  الشعر   -٤

مقاالت.
اخلزندار،  منشورات  جّدة،  الشعر،  أسئلة   -٥

١٩٩٢. مقاالت.

علموا أوالدكم الشعر (دراسة وخمتارات من   -٦
الشعر الرومانتيكى املرصى)، (د.ن)، ١٩٩٥. 

عن املؤّلف:
مقالة:

األّول  (ترشين   ١٠ رقم   ،٢٧ سنة  اآلداب،   -١
عرس  قصيدة  حتليل  ص ١٩-٢٣.   ،(١٩٧٩

.املهدي

مقابالت:
 ،(١٩٧٩ (شباط   ٢ رقم   ،٢٧ سنة  اآلداب،   -١

ص ٤-١٠. 
احلوادث ،١٩٨٦/٥/١٦، ص ٥٨-٥٩.   -٢
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محّمد عبد النبي حجازي
النوع األديب: روائي.

والدته: ١٩٣٨ يف جريود، سورية.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة جريود االبتدائّية، ١٩٤٦-١٩٥١؛ وثانوّية القلمون، النبك، ١٩٥١-
١٩٥٥؛ ّمث حّصل دراسة خاصة يف دمشق ١٩٦٣؛ دخل جامعة دمشق، كلّية اآلداب، قسم 

اللغة العربّية وآداهبا. وحصل عىل ليسانس (١٩٦٣-١٩٦٩).

وإدارّية.  مكتبّية  بأعامل  قام  ّمث  وميكانيكًيا،  وتاجًرا  فّالًحا  عمل  سطور:  يف  حياته 
وشغل  العربّية.  اللغة  درس  االنشائّية.  واألعامل  الطرقات  تعبيد  ورشات  يف  عمل 
منصب مدير إدارة املخطوطات يف اّتحاد الكّتاب العرب، وعضو حزب البعث العريب 
االشرتاكي واّحتاد الكّتاب العرب. زار كًال من لبنان (زيارات عابرة، ١٩٥٠-١٩٧٣) 
١٩٧١)، وحرض مؤمتر األدباء فيها، (١٩٧٧)،  ومرص (١٩٧١) وليبيا (زيارة عابرة، 
-١٩٧١ سنوات  ألربع  دّرس  (حيث  واجلزائر   ،(١٩٧٩) واملغرب   (١٩٧١) وتونس 
وفرنسا،  وإيطاليا  ويوغسالفيا  وبلغاريا  تركيا  من  كًال  زار   ١٩٧٢ سنة  ويف   ،(١٩٧٥
كام زار اليونان (١٩٧١) واالّتحاد السوفيايت (١٩٧٨) حلضور مؤمترات أدبّية. متزّوج 

وله مخسة أوالد.

السرية:
جريود كان عدد سّكاهنا ال يتجاوز عرشة آالف. وهي تبعد سّتني كيلومًرتا رشقي دمشق. 
كانت ثغًرا من ثغور املحافظة عىل ختوم البادية. وفيام كان البدو عىل عهد العثامنّيني يغزون 
القرى وينهبون ويقتلون.. حتّضرت بعض األرس البدوّية وتوّسعت يف جريود ذات السهول 

الفسيحة واألرايض اخلصيبة واألقنية الرومانّية اجلارية.
أرسيت جاءت من احلجاز فغلب عليها لقب حجازي. وكان موقعها وسًطا يف القرية. 
وكان أيب خبًريا يف األقنية الرومانّية ورث املهنة عن أبيه، وكان مقاوًال أضاف إىل ذلك 

التجارة فسيطر عىل جتارة املحاصيل األساسّية يف املنطقة كّلها ألمد.
كان مهيًبا قاسًيا طموًحا، يتجّمع يف مضافته الناس من القرية، والضيوف الوافدون 
وليلة  ليلة  ألف  بأطياف  شبيهة  احلمل  من  أّبهة  عىل  مرتّبًعا  واالتالف  بالكرم  فيقابلهم  إليها 

ا يف السهرات. والسري الشعبّية التي كانت تقرأ يوميًّ
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ا لعهده بعد عدد من البنات. وكان  لذلك عشت طفولتي حمموًال عىل الراحات وليًّ
يزّجني منذ الصغر يف معرفة أصدقائه من كبار التّجار يف دمشق ومن وجهاء املنطقة.

أّمي من النبك من عائلة أصلها بدوي. هاجر أبوها إىل أمريكا فعاشت حياة خشنة 
إّال أّنها - يف جيلها - من القليالت اللوايت يعرفن القراءة والكتابة، واللوايت عرفن املدرسة يف 
عرشينات القرن. وهي ما تزال حتّب املطالعة وأعامل التطريز قوّية، نشيطة رغم أّنها يف هناية 

العقد السابع من عمرها.
أولعت منذ صغري بالقراءة ولعّل بيتنا من البيوت القليلة يف القرى التي ترى فيها مكتبة 
صغرية. ومنذ يناعتي انحزت إىل جانب الفّالحني ّمما جعل عالقتي بأيب مضطربة وقد كان 

يعّدين ألكون واحًدا من كبار التّجار أو الساسة التقليدّيني.
يف مطلع شبايب وبشكل مفاجىء غدونا فقراء. مرض أيب طويًال، وعاش بني الفراش 
اآلخرون  وبدأ  الكيان  ذاك  اهنار  وفيام  الشفاء.  عن  بحًثا  وبريوت  وطرابلس  دمشق  وبني 
ميّزقون بقايانا انربيت للعمل أعيل األرسة حتفزين أّمي الصامدة املّرصة عىل األّبهة الغابرة. 

وثقل ذلك علينا بعد أن توّفي أيب عام ١٩٦٠.
تزّوجت يف مرحلة مبكرة، وأنجبت من زواجي يف تلك املرحلة، إّال أّن شعرة كانت 
بيني وبني املجتمع الدمشقي الذي تزّوجت منه فوقعت يف خيبة مّتصلة مل حتّل دون اهتاممايت 

األدبّية، أو دون متابعتي الدراسة اجلامعّية..
باختصار أقول أّنني عشت حياة مضطربة متقّلبة. كّلها غصص وخيبة. وحماوالت 
مّرت  التي  العامة  باحلياة  الشخصّية  حيايت  امتزجت  وقد  طموح.  أي  حتقيق  يف  فاشلة 
من  وبسبب  بنارها.  وأكتوي  السياسّية،  احلياة  يف  بفعالّية  أشارك  فكنت  بالقطر 
دوري  فأمارس  أعود  ّمث  ألنكفىء  الثانية  الصفوف  يف  أظّل  كنت  املفرطة  حساسّيتي 

فأرتّد.
األدب جزء مّني منذ األساس. ورغم كّل يشء ال أحّس أّنني أرتبط باحلياة إّال من 
خالله. وقد ظهرت ألّول مرة بروايتي قارب الزمن الثقيل. كنت أدرس يف القامشيل يف 
أقىص الرشق فأرسلت الرواية إىل اّتحاد الكّتاب العرب بعد أن علمت بتأسيسه فنرشوها 

ورّحبوا يب عضًوا عام ١٩٧٠.
عرفت الثراء حّتى الرتف. والفقر حّتى اجلوع واالضطراب إىل العمل العضيل املضني. 
لكن أّمي منحتني صالبة الصمود يف وجه احلياة، والتعايل عىل كّل هنة من هناهتا. منحتني 
كربياء صامًتا حمفوًفا باخلجل واحلساسّية. ألراين حّتى اآلن طفًال كبًريا ال يعرف كيف 
يستقّر. رغم ذلك أحس أّنني أمحل أّمتي عىل ظهري. أفخر ألّية نأمة عارضة، وأحّس بالعار 

لو رأيت انساًنا ما يزال يتغطرس بالتخّلف يف أّية قرية عربّية.
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مؤّلفاته:
(مالحظة: صدرت كّل الكتب التالية عن اّتحاد 
الكّتاب العرب، دمشق، إّال إذا نّص عىل غري ذلك).
قارب الزمن الثقيل، دمشق، ١٩٧٠. رواية.  -١

السنديانة، دمشق، التوجيه املعنوي، ١٩٧١.   -٢
رواية.

الياقويت، ١٩٧٧. رواية.  -٣
الصخرة، ١٩٧٨. رواية.  -٤

الكتاب،  احتاد  دمشق،  األلسن،  حصار   -٥
١٩٧٩. قصص.

املتأّلق، ١٩٨٠. رواية.  -٦

املتعّدد، ١٩٨٢. رواية.  -٧
صوت الليل ميتّد بعيدا، دمشق، دار األهايل،   -٨

 .١٩٩٠

عن املؤلف:
املعرفة، ١٩٧٧، ٧٣-٧٥، ص ١٧٣.  -١

مراجعات الكتب:
أفكار، ١٩٧٨، ٤٢، ص ٥٢، عن الياقويت.  -١

صوت  عن  ص ٥٤،   ،١٩٩٣/٧/١٠ بالد،   -٢
الليل ميتّد بعيدا.

إّنني أعيش اشكالّية عجيبة فأنا أهرب من واقعي الشخيص ألوقع نفيس يف مهوم عربّية 
مربحة. أو أهرب من احلياة العاّمة العربّية الصاخبة ألنغمز يف تفاهايت الشخصّية. وعندما 

أكتب ألعّبر عن وجودي انساًنا يتنّفس...
أمجل الساعات عندي تلك التي يتسّنى يل قضاؤها يف بيتنا الريفي القدمي يف جريود 
التي غدا عدد سكاهنا يزيد عن سبعة عرشة ألًفا. وما تزال جريود حتّملني املسؤولّية العامة 
ألقول شيًئا. لقد زرعت ّيف كل العقد العربّية. وهي التي حتاول أن حتّررين منها باستثناء 
الصفاء، والرغبة غري املحدودة بالعطاء والبذل. وهي التي جعلتني كشعراء اجلاهلّية أبحث 
بني األطالل عن امرأة ما تزال يف املجهول هي أمجل النساء وأعذهبن حديًثا وأنرصهن عقًال. 
وهي التي جعلتني واقعًيا رومانسًيا مادًيا مثالًيا دفعة واحدة، هي التي تدفعني إىل القراءة 

واِإلدمان عليها وهي التي حتّررين من عقابيل الثقافة وغطرسة الوعي.
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اد قاسم محمد َحدَّ
النوع األديب: شاعر.

رَق، البحرين. والدته: ١٩٤٨ يف املحَّ
فاملدرسة  باملحرق؛  اهلداية  فاملدرسة  االبتدائية،  املحرق  مدرسة  يف  علومه  حّصل  ثقافته: 

الثانوية باملنامة.

حياته يف سطور: عامل بناء وسمكري، مث موظف باملكتبة العامة يف وزارة الرتبية والتعليم؛ 
األدباء  أرسة  عضو  نصوص.  قراءة  واِإلعالم،  الوزارة  يف  والفنون  الثقافة  بإدارة  موظف 
والكتاب يف البحرين، عضو مرسح أوال، البحرين، وعضو أكادميية الشعراء العاملية، لندن. 
زار كال من مرص ولبنان وسورية والكويت واملغرب والعراق واليمن واِإلمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية السعودية زيارات أدبية سياحية ال تتجاوز كل زيارة مدة شهر يف 
معظم األحيان. وسافر إىل اململكة املتحدة واليونان وإملانيا الغربية وكلها زيارات للعالج 

واملسائل الصحية. متزوج وله إبنان وابنة.

صفحته عىل اإلنرتنت:
www.qhaddad.com

السرية:
رَق، العاصمة الثانية يف البحرين وقتها كان والده يعمل  ولد قاسم حداد عام ١٩٤٨، مبدينة اُملحَّ

يف إحدى مراكب صيد اللؤلؤ، حيث مهن الغوص هي املصدر الرئييس لكل فقراء اخلليج.
درس، صغًريا، يف الكتاب دون انتظام. وحني بدأ يف الدراسة كانت أحداًثا عربية 

سياسية تيل مبؤثراهتا عىل اجليل العريب يف هذه املنطقة.
دراسته  ليكمل  العاصمة  إىل  وانتقل  باملحرق،  االبتدائية  الدراسة  مراحل  اجتاز 
عمل  عن  ليبحث  الدراسة  يرتك  أن  اضطرته  لألرسة  املادية  الظروف  ولكن  الثانوية. 

أرسته. ملساعدة  مبكًرا 
كان اهتاممه باملادة األدبية منذ املرحلة االبتدائية، ويف بداية املرحلة الثانوية بدأ يكتب 

حماوالته األوىل يف الشعر.
بناء،  عامل  بينها،  من  كثرية،  مهن  يف  عمل  الصيفية  العطالت  ويف  الدراسة،  أثناء 

وصبي يف دكان، ومعاون يف صيانة آالت احلفر، وعامل ميناء إىل غري ذلك.
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بعد ترك الدراسة متكن من احلصول عىل وظيفة صغرية بوزارة الرتبية والتعليم. بنفس 
املكان الذي كان يرتاده دائًما للقراءة، وهو املكتبة العامة، وقد اتاحت له هذه الوظيفة يف 

بداية حياته فرصة كبرية للقراءة. خاصة وأنه كان عاشًقا للقراءة.
كان مييل يف تلك البدايات إىل جانب الشعر، إىل قراءة كتب النقد األديب وعمل النفس 

والفلسفة.
قصيدة  بني  واضحة  احلديثة  املدرسة  شعراء  بصامت  كانت  األوىل  الشعرية  جتاربه  يف 

وأخرى.
صدر أول كتاب له يف سنة ١٩٧٠ بعنوان البشارة.

األدباء  أرسة  بإسم  أديب  جتمع  تأسيس  يف  الشباب  األدباء  من  جمموعة  مع  ساهم 
والكتاب يف البحرين. وقد حتمس هلذا التجمع كثًريا وشارك يف كثري من هيئاته اِإلدارية 

كام رأسه أكثر من مرة.
صدرت له بعد ذلك املجموعات الشعرية متتابعة حسب ما هو مبني يف التعريف.

يف سنة ١٩٧٠، أيًضا تزوج، وبعدها رزق بطفلته األوىل طفول... ويعود هذا االسم 
إىل مناضلة عامنية استشهدت يف ظفار.

.مهيارو حممد رزق بعد ذلك بولدين
اعتقل عدة مرات منذ بداية الستينات، آخرها سنة ١٩٧٥، اعتقل ملدة أربع سنوات 

حتى عام ١٩٨٠.
كتب معظم أعامله الشعرية السابقة يف السجن، وكان ينرشها بعد خروجه.

ندوات  يف  وشارك  خمتلفة،  مرسحية  نشاطات  يف  ساهم  وقد  املرسح،  بقضايا  هيتم 
وكتب النقد املرسحي، وقد صدر له كتاب عن املرسح البحريني.

يف جمال النقد األديب نرش عدًدا من الدراسات واملقاالت النقدية يف الصحافة املحلية 
والعربية.

شارك يف العديد من املؤمترات واللقاءات األدبية والفكرية العربية، بدعوات شخصية، 
وممثًال عن أرسة األدباء والكتاب.

مؤكًدا  اِإلبداعي.  التجريب  هّم  ومحل  الشعري،  التجديد  إىل  انحاز  الثاين  ديوانه  منذ 
عىل احلريات الالحمدودة التي ينبغي عىل الشاعر أن يستمتع هبا ويتشبث هبا بعيًدا عن كافة 
السلطات، وهو بالرغم من جتربته السياسية يف احلياة، إال أنه مل خيضع جتربته الشعرية لسلطة 
السياسة. وظلت قصيدته بعيدة عن املحاذير اخلطابية املبارشة التي تستدعيها السياسة السائدة.

منذ إصدار جملة كلامت عن أرسة األدباء والكتاب أصبح أحد أعضاء حتريرها.
منذ عام ١٩٨٠ يعمل يف إدارة الثقافة والفنون بوزارة اِإلعالم، قسم الشؤون الثقافية.
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

للوكالة  العربية  الرشكة  بريوت،  البشارة،   -١
البحرين،  يف  والكّتاب  األدباء  والتوزيع/أرسة 

.١٩٧٠
اخلائنة،  املدن  من  احلسني  رأس  خروج   -٢

بريوت، دار العودة، ١٩٧٢.
الدم الثاين، البحرين، دار الغد، ١٩٧٥.  -٣

قلب احلب، بريوت، دار ابن خلدون، ١٩٨٠.  -٤
رشد،  ابن  الكلمة/دار  دار  بريوت،  القيامة،   -٥

.١٩٨١
انتامءات، بريوت، دار الفارايب، ١٩٨٢.  -٦
شظايا، بريوت، دار الفارايب، ١٩٨٢.  -٧

مييش خمفوًرا بالوعول، البحرين، ١٩٨٦؛ ط ٢،   -٨
والنرش،  للكتب  الرّيس  رياض  دار  لندن، 

.١٩٩٠
النهروان، البحرين، نرشة خاصة، ١٩٨٨.  -٩

عزلة امللكات، القاهرة، دار الغد للنرش ونرش   -١٠
الدعاية واِإلعالن، ١٩٩٠.

نقد األمل، بريوت، دار الكنوز األدبّية، ١٩٩٥.  -١١
للنرش  الكلمة  البحرين،  ليىل،  جمنون  أخبار   -١٢

والتوزيع، ١٩٩٦.
ليس هبذا الشكل وال بشكل آخر، الكويت،   -١٣

دار قرطاس للنرش، ١٩٩٧.
قرب قاسم، يسبقه فهرس املقايضات تليه جّنة   -١٤
األخطاء، البحرين، الكلمة للنرش والتوزيع، 

.١٩٩٧
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  الشعرّية،  األعامل   -١٥

للدراساتت والنرش، ٢٠٠٠.
الغزالة،  حداد،  قاسم  شعر   / املسافة  عالج   -١٦

اجلمهورية التونسية، ترب الزمان، ٢٠٠٠.
له حّصة يف الوالء: نثر ماثل شعر وشيك: وقت   -١٧
للكتابة، بريوت، مؤّسسة االنتشار العريب، ٢٠٠٠.

ايقظتني الساحرة، (د.ن)، ٢٠٠٤.   -١٨
العربية  املؤسسة  احد،  عىل  ضيًفا  لست   -١٩

للدراسات والنرش، ٢٠٠٧. 

وبني  بينه  مشرتك  كتاب  األزرق،  املستحيل   -٢٠
املصور الفوتوغرايف السعودي صالح العزاز.

ب) دراسات:
الطوبقال،  دار  البيضاء،  الدار  اجلواشن،   -١

١٩٨٩. باالشرتاك مع أمني صالح.
املرسح البحريني، التجربة واألفق، البحرين،   -٢

مرسح أوال، ١٩٨٢. 
العامي،  والشعر  العامية  حول  موضوعات   -٣

البحرين، ١٩٨٣. باالشرتاك مع آخرين.
املحرق،  ملدينة  شخصية  سرية  العمل:  ورشة   -٤
خليفة  آل  حممد  بن  إبراهيم  الشيخ  مركز 
العربية  املؤسسة  بريوت،  والبحوث؛  للثقافة 

للدراسات والنرش، ٢٠٠٤.
للدراسات  العربية  املؤسسة  السؤال،  فتنة   -٥

والنرش، ٢٠٠٨. 

عن املؤلف:
مقاالت:

جمّلة املدى، ١٦، ١٩٩٧، ص ٥٩.  -١
البحرين الثقايف، ١٩٩٨، ص ١٤١، ٨١.  -٢

احلياة، ١٩٩٩/٣/١٨، ص ١٣.  -٣

مراجعات الكتب:
البحرين الثقايف، ١٩٩٩، ٢٢، ص ١٧.  -١
البحرين الثقايف، ٢٠٠٠، ٢٣، ص ٣٦.  -٢

فصول، صيف ١٩٩٧، ص ٢٢٥.  -٣
فصول، شتاء ١٩٩٧، ص ١١٦.  -٤

مقابالت:
املحرر (بريوت)، ١٩٧٠/٤/٦، ص ٧.   - ١

السفري، ١٩٨٠/٧/٢٠، ص ١٢.   -٢
النهار، ١٩٨٧/١١/١٧، ص ٧.   -٣

احلوادث، ١٩٨٧/١٢/١١، ص ٥٤.   -٤
السياسة، ٢٠٠٢/٦/٤، ص ٢٣.  -٥



 ٣٦٨

حسني عيل حسني
النوع األديب: كاتب قصص.

والدته: ١٩٥٠ يف اململكة العربّية السعودّية.
حياته يف سطور: صحايف.

السرية*:
كجريدة  الصحف  يف  أنرش  وكنت   ،١٩٦٩ عام  يف  تقريًبا  جّدية  بصورة  الكتابة  بدأُت 
املدينة، ويف بقّية الصحف السعودّية عموًما. كانت البداية يف نرش قّصتني ولقيت التشجيع 
من االخوان املحّررين األدبّيني وحمّرري الصفحات الثقافّية. وهذا دفعني إىل االستمرار يف 

هذا املجال.
وظللت أكتب تقريًبا عرش سنوات وبعدها أخرجت املجموعة القصصّية األوىل وهي 
الرحيل وبعد ذلك مررت بعملّية قحط، إذا صّح التعبري، ّمث أصدرت املجموعة الثانية 

وهي ترنيمة الرجل املطارد وآخر جمموعة حتت الطبع اآلن واسمها طابور املياه احلديدّية.
كانت املجموعة عبارة عن جتربة. أّما املجموعة الثانية فهي حتّدد جزًءا من اخلط العام 
من  كثري  يف  للرمزّية  كبري  جنوح  هناك  كان  ولذلك  القصرية،  القّصة  كتابة  يف  الجتاهي 
املطارد  الرجل  ترنيمة  الثانية  املجموعة  متّيزت  بينام  الرحيل  جمموعة  يف  وخاصة  القصص، 

بالواقعّية إىل احلّد املبارش.
احلقيقة أّن الكتابة تبدأ عندي بخاطرة أو بيشء آخر، ولكن ليس بفكرة حمّددة. أجلس 

للكتابة وخالهلا تّتضح اخلطوط العامة للقّصة ولكن ال أكتب عن فكرة مسبقة.
هذا ليس رشًطا. صحيح أّنني أعترب االنطالقة املحّلية أفضل. ولكّنني أعترب أّن اهلموم 
اِإلنسانّية واحدة ويف أي بلد. فام حيدث مثًال من أحداث يف الرياض هي متشابكة إنسانًيا 

مع أحداث أخرى يف القاهرة أو باريس أو لندن.
فاهلموم اِإلنسانّية أعتربها وأعتقدها واحدة. وممكن أن يكون هناك اختالف من ناحية 

التقّدم أو التأّثر من خالل بعض املشاكل االجتامعّية التي تتباين من دولة إىل أخرى.
احلقيقة، أنا ال أدري. ولكّنني أحاول قدر االمكان أن أعّبر عن إنسان هذه األرض، 
وبالتايل ينعكس عىل هذه املجموعة انطالًقا من اخلاص إىل العام. والكاتب مع كّل كتابة 
ومع كّل قّصة يرسخ املفاهيم املتكّونة يف ذهنه خالل فرتة الكتابة. ولكّني ال أعتقد أّنه جيب 
أن يطرح مهومه ومشاكله كّلها يف جمموعة واحدة أو جمموعتني أو حتى يف ثالث جمموعات.
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مؤّلفاته:
الرحيل، القاهرة، املطبعة الفنية، ١٩٧٨.  -١

العلوم،  دار  رياض،  املطارد،  الرجل  ترنيمة   -٢

.١٩٨٣

طابور املياه احلديدّية، رياض، دار ابن سينا،   -٣

.١٩٨٥

العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  املقام،  كبري   -٤
للكتاب، ١٩٨٧.

عن املؤّلف:
احلوادث، ١٩٨٤/٤/٦، ص ٦٢؛ و١٩٨٧/٢/٢٧،   -١

ص ٥٢. مقابلتان.

أنا مل أتأّثر بأّي كاتب ولكّنني أعجب بكثري من الكّتاب العرب واألجانب. فكّل كاتب 
ا بنجيب حمفوظ*  يعجبني عمله أسارع إىل قراءته وتّتبعه. فقد اهتممت إىل وقت قريب جدًّ

ويوسف إدريس* والطيب صالح* الكاتب اجلّيد يرتك أثًرا يف النفس.
بصورة عامة أميل إىل كتابة القّصة القصرية. ورّبام كان ذلك لعدم توّفر الوقت لكي 
يعيد  ميكن  الواحد  القصرية،  والقّصة  وتنقيح...  قراءة  من  ذلك  يتطّلبه  وما  رواية  أكتب 

كتابتها مّرتني أو ثالث مّرات. وأقرب إىل نفيس يف احلقيقة هي القّصة القصرية.

* [قطع من حوار يف احلوادث، ١٩٨٤/٤/٦، ص ٦٢].
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طه حسني
النوع األديب: ناقد، روائي.

والدته: ١٨٨٩ يف عزبة الكيلو (مغاغة)، حمافظة املنيا، مرص.
وفاته: ١٩٧٣. 

ثقافته: بدأ دراسته يف كّتاب القرية، ّمث دخل األزهر؛ انتقل إىل اجلامعة املرصّية ١٩٠٨-
١٩١٤ ونال منها الدكتوراه األوىل، ّمث نال دكتوراه دولة من جامعة السوربون، باريس، 

.١٩١٦-١٩١٩

حياته يف سطور: أستاذ التاريخ القدمي وتاريخ األدب العريب. عّين عميًدا لكّلية اآلداب، 
األّول؛  فاروق  جلامعة  مؤّقت  رئيس  املعارف،  لوزارة  فّني  مستشار  القاهرة،  جامعة 
أّول مدير جلامعة اِإلسكندرّية. وزير املعارف، ١٩٥٠-١٩٥٢. قّرر ّجمانية التعليم الثانوي. 
وفاته.  حتى   ١٩٦٣ منذ  ورئيسه  اللغوي  باملجمع  عضًوا  كان  شمس.  عني  جامعة  أنشأ 
مؤّسس ورئيس حترير جمّلة الكاتب املرصي، ١٩٤٥، ومدير دار الكاتب املرصي. كان 
عضو يف املجلس األعىل للفنون واآلداب والعلوم االجتامعّية ومقّرر للجنة الرتمجة به منذ 
رئيس  الوادي.  لتحرير  رئيًسا  كان  كام  الوفد  حلزب  الرشق  كوكب  حمّرر  كان  انشائه. 
املعهد املرصي. وقد منح جائزة الدولة عن كتابه، عىل هامش السرية ، ١٩٤٥؛ وجائزة 
منح  ١٩٥٨؛  اآلداب،  يف  التقديرّية  الدولة  جائزة  منح  من  أّول  كان  ١٩٤٩؛  اآلداب، 
فرنسا؛  من   Légion d’honneur دونري  ليجيون  وسام  أيًضا  منح  كام  النيل،  قالدة 
نال الدكتوراه الفخرّية من جامعات أكسفورد ومدريد وليون ومونبيلييه وأثينا وغريها. 
ومنح من هيئة األمم املّتحدة جائزة حقوق اِإلنسان وتلقاها قبل وفاته بيوم واحد. كام 
يزود جّل البالد العربّية واألوروبّية وخاصة فرنسا وبلجيكا وايطاليا وانجلرتا. تزّوج وله 

ابن وابنة.

السرية*:
ُولد طه حسني يف ١٤ نوفمرب ١٨٨٩ يف عزبة الكيلو (مغاغة) حمافظة املنيا بالصعيد األوسط. 
وكان يشعر بأّن له مكانة خاصة بني إخوته وأخواته. كان حيّس من أّمه رمحة ورأفة وكان 
جيد من أبيه ليًنا ورفًقا وكان احتياط إخوته وأخواته يف معاملته يؤذيه ألّنه كان جيد فيه شيًئا 

من االشفاق مشوًبا بيشء من اِإلذدراء.
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لقد أصاب الرمد عينيه وهو يف الثانية من عمره عىل يد احلّالق وكان هلذا احلادث 
أكرب األثر عىل حياته. لقد أورثه عّلة من علل اجلسم ولكّنه أكسبه غري صفة من صفات 
النفس. فقد وّجه قراءاته وحّبب إليه الصمت وعّلمه حسن االستامع. انرصف إىل االستامع 
إىل القصص واألحاديث وانضم إىل رفاق أبيه يف ندوة العرص يف فناء البيت يستمع إىل آيات 
والنّساك  األنبياء  وأخبار  بيربس  والظاهر  عنرت  وأخبار  والفتوح  الغزوات  وقصص  القرآن 
الصاحلني وحيفظ القرآن يف كّتاب القرية. صار شيًخا صغًريا كام كانوا يسّمونه ومل يكن 
هذه  ويف  القاهرة.  إىل  سافر  ّمث  التجويد  أتقن  بعد  فيام  لكّنه  بالكتاب.  جيب  كام  التحفيظ 

املرحلة عرف علامء القرية واختلف إليهم. وعرف مشايخ الطرق الصوفّية.
كانت أمنية الشيخ حسني وهو املوّظف برشكة السكر ان يرى ابنه طه من علامء األزهر 
فأرسله للقاهرة. ويقسم الدكتور طه حسني يف األّيام أنه (احتقر العمل منذ أن سمع عبارة 

معّينة من أحد شيوخ األزهر).
لقد صدمه اِإلفناء العظيم الضّيق احلرص وبدأت نفسه تتفّتح من مجيع أنحائها. ومن 
األشياء التي نشأت بينه وبينها يف القاهرة شارع احللوجي، دار الكتب مطبوعها وخمطوطها 

عىل اختالف أقدارها.
كان جيد للكلمة صوًتا يبلغ أذنيه وكان يغرق تغرقة غامضة بني الكلمة والنور. لقد أّثر 
دار الكتب عىل درس النحو واملنطق وكان يبقى هبا حتى موعد اغالقها. مل يقرص اهتاممه 
عىل تعليم األزهر وحسب فقد اّتجه لألدب. حفظ مقاالت احلريري وطائفة من خطب 
اِإلمام ومقامات بديع الزمان اهلمزاين والتقى هو والشيخ املرصفي يف بغضهام لشيوخ األزهر 
للنقد  حّبه  املرصفي  عن  وأخذ  واألغالل.  القيود  كّل  من  خالصة  حلرّية  الراسخ  وحّبهام 

وحّريته.
كّون هو وأمحد حسن الزّيات وحممود الزنايت مجاعة ذاع نقدها لألزهر وفّضلوا الكتب 
القدمية عىل الكتب األزهرّية ويقرأون دواوين الشعر. تآمر عليهم األزهرّيون وطردوهم من 

األزهر ولكن لطفي السيد شفع هلم وعادوا لألزهر.
قرأ ترمجات فتحي زغلول عن الفرنسّية والسباعي عن االنجليزّية وقرأ جرجي زيدان 
ويعقوب ّرصوف والشيخ رشيد وقاسم أمني واألستاذ اِإلمام ودخل اجلامعة األهلّية التي 

أنشئت ١٩٠٨ وأصبح طالًبا باجلامعتني يف وقت واحد.
وكان لدروس سانتالنا يف تاريخ الفلسفة اِإلسالمّية أثر عميق ال ينسى. ومتّنى طه 
أن يعرب البحر إىل بلد من هذه البالد التي يطلب فيها العمل الواسع واألدب الراقي وتتغّير 
فيها احلياة من مجيع الوجوه وحتّقق هذا املأرب بعد أن حرض يف اجلامعة رسالة للدكتوراه 
يف ذكرى أيب العالء ونوقشت بني يدّي اجلمهور يف ١٥ مايو سنة ١٩١٤. فقّررت اجلامعة 
القدمي  للتاريخ  أستاًذا  عّين   ١٩١٩ سنة  ملرص  عودته  وعند  لفرنسا.  بعثة  يف  إيفاده  األهلّية 
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واستمّر يف هذا املنصب حتى ١٩٢٥ تلك السنة التي غدت فيها اجلامعة حكومّية بعد أن 
كانت أهلّية معّينة أستاًذا لتاريخ األدب العريب يف كّلية اآلداب بعد اعالن استقالل مرص 
١٩٢٥ ويف ١٩٢٦ أخرج كتابه يف الشعر اجلاهيل الذي أحدث ضّجة أذاعت اسمه وصدر 
قرار النيابة بسحب الكتاب من السوق. ويف ١٩٢٩ عّين عميًدا لكّلية اآلداب. حاربه وزير 
املعارف لصلته باألحرار الدستورّيني فطلب أن يستقيل ولكّنه أبى حتى يعّين أّوًال فكان 
له ما أراد. وعّين يوًما وقع يف هناره بعض األوراق ّمث قّدم استقالته يف املساء. ّمث عّين من 
جديد ١٩٣٠ وبعد يومني طلب إليه وزير املعارف أن يستقيل لينقطع بتحرير جريدة الشعب 
احلكومّية ولكّنه آثر العامدة. ويف ٢٩ مارس ١٩٣٠ أحاله صدقي باشا للتقاعد وهنا لزم الثائر 
بيته دون أن يغمد قلمه فكان يكتب يف جريدة السياسة جماًنا وتوّلى رئاسة حتريرها فرتة 

غاب الدكتور حسنني هيكل.
وبعد سنة من هذه احلادثة طلب إليه مصطفى النحاس أن يكتب يف جريدة كوكب 
الرشق فقبل ّمث ما لبث أن اختلف مع صاحب اجلريدة حافظ عوض واستقال واشرتى 
إمتياز جريدة الوادي وأرشف عىل حتريرها حتى ديسمرب ١٩٣٤ إذ أعيد إىل اجلامعة يف كّلية 
اختري   ١٩٤٢ سنني.  ثالث  العامدة  يف  واستمّر  عامني  خالل  هلا  عميًدا  عّين  التي  اآلداب 
مستشاًرا فنًيا لوزارة املعارف ّمث انتدب مديًرا جلامعة اِإلسكندرّية التي أنشأها واستمر يف 
هذين املنصبني حتى ١٦ أكتوبر ١٩٤٤. ويف هذا التاريخ أحيل إىل التقاعد مّرة أخرى وأنشأ 
يف هذه املدة جمّلة الكاتب املرصي التي كانت من أكرب املجالت امتياًزا يف العامل العريب. ويف 
هذه الفرتة كتب كتابني من أهّم كتبه األّول املعّذبون يف األرض والثاين قّصة ما وراء النهر 
ويف هذين الكتابني طالب بشّدة االهتامم مبتاعب الشعب وبرضورة إتاحة فرص متكافئة 
األّيام  تلك  يف  مرص  يف  عليه  كان  ما  عىل  احلال  استمرار  بأّن  وأنذر  مجيًعا  الشعب  ألبناء 

سينتهي بالثورة وقد حدث ذلك كام هو معروف يف يوليو ١٩٥٢.
ويف يناير ١٩٥٠ عّين وزيًرا للمعارف فأحدث ثورة يف التعليم إذ قّرر جمانية التعليم الفّني 
والثانوي منذ البداية. أنشأ آالف الفصول. وقد جاء عىل لسانه كنت سعيًدا عندما تعّلمت 
عىل حساب الدولة فمن احلق عىل أن أتيح بعض هذه السعادة ألكرب عدد من الشباب ولو 

استطعت ألحتتها هلم مجيًعا.
استقالت الوزارة واستقال طه حسني وكان الوقت ٢٦ يناير ١٩٥٢ وبعدها خلص طه 
حسني لالنتاج الفكري اخلالص. عاش طه حسني حّر الرأي غالًيا يف التجديد حمًسا مبرصّيته 
اخلالصة مدرًكا الئتامنه لألّمة العربّية. ومقّدًرا النتامء البرش مجيًعا لألرسة العاملّية. وعاش 
مدرسة  صاحب  وهو  والقّصة  واملقالة  واألدب  والرتاجم  والوصف  النقد  ويكتب  حيارض 
ومنهج يف النقد خاصة. ويف أدبه نوافذ عىل اآلداب العاملّية وخاصة اليوناين والفرنيس وهو 

هبام بعيد التأّثر.
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مؤّلفاته:
(مالحظة: جتد الببليوغرافية الكاملة والشاملة لطه 
حسني لدى سكوت - جونز (انظر عن املؤّلف رقم 
١). كام جتدها يف القائمة الببليوغرافية ألمحد علبي: طه 
حسني، سرية مكافح عنيد، بريوت، دار الفارايب، 
لطه  وحمارضات  مقاالت  ص ١٣١-١٤٢.   ،١٩٩٠
حسني ّمت مجعها ونرشها بعد موته ومل تدّون ههنا. أّما 
يف الببليوغرافية التالية فتجد الطبعات األوىل فقط إّال 

إذا تغّير عنوان الكتاب أو مضمونه.)

أ) دراسات ومقاالت:
هو   .١٩١٥ القاهرة،  العالء،  أيب  ذكرى   -١
الرسالة التي نال هبا طه حسني الدكتوراه من 

اجلامعة املرصّية سنة ١٩١٤. وظهر سنة ١٩٣٠ 
ويف الطبعات الالحقة بعنوان جتديد ذكرى أيب 

العالء عن دار املعارف.
الظاهرة الدينّية عند اليونان وتطّور اآلهلة وأثرها   -٢
يف املدنّية، طبع مع كتاب آهلة اليونان ملحمد 
املنار، ١٩١٩.  مطبعة  القاهرة،  جربا،  حسني 

ملّخص حمارضات للدكتور طه حسني.
القاهرة،  االجتامعّية،  خلدون  ابن  فلسفة   -٣
الدكتوراه  هبا  نال  التي  الرسالة  هو   .١٩٢٥
من جامعة السوربون سنة ١٩١٧ وقد ترمجها 
اهللا  عبد  حمّمد  العنوان  هبذا  الفرنسّية  عن 

عنان.
قادة الفكر، القاهرة، دار املعارف، ١٩٢٥.  -٤

ويف ١٩٤٠ عّين عضًوا يف جممع اللغة العربّية يف القاهرة مع ٩ آخرين منهم لطفي السّيد 
وهيكل والعقاد وأمحد أمني. وبعد مّدة عّين وكيًال للمجمع وعندما تويف رئيس املجمع 

اختري رئيًسا له وبقي فيه حتى وفاته يف ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣.
وقد اختري رئيًسا للجنة الثقافّية بجامعة الدول العربّية بعد تركه لوزارة املعارف ويف أثناء 
رئاسة اللجنة أرشف عىل ترمجة أعامل شكسبري الكاملة وأعامل راسني الكاملة وقام بجمع 
املخطوطات املرصّية من خمتلف نواحي العامل ويف إدارة خاصة يف اجلامعة ونرش عدد من 
هذه املخطوطات نًرشا علمًيا كام مّهد لقيام املنّظمة العربّية للرتبية والعلوم والثقافة. وعند 

قيام هذه املنّظمة أهنى عمله باجلامعة العربّية.
وقد نال الدكتوراه الفخرّية يف كثري من البالد األجنبّية منها فرنسا واسبانيا وايطاليا 
وأوسمة من لبنان وتونس واملغرب. ومن مرص منح قالدة النيل التي ال متنح إّال لرؤساء 

الدول. نال أّول جائزة تقديرّية يف األدب.
حلقوق  العاملّية  اجلائزة  منحه  املّتحدة  باألمم  العامة  اجلمعّية  قّررت  بأّيام  وفاته  وقبل 

اِإلنسان ودعاه رئيس اجلمعّية لتسّلم اجلائزة بنيويورك ولكن املنية منعته من ذلك.
هذا وقد كان طه حسني عضًوا يف عّدة جمامع عاملّية وهيئات اختري هلا ملا عرف به يف 

دوائر الثقافة العاملّية من امتياز.

* [خلَّصت السيدة إيڤون مليعة غريس هذه السرية من كتاب قمم أدبية للدكتورة نعامت فؤاد (القاهرة، 
عاَلم الكتب، ١٩٦٣). شارك يف عمل الكتاب وزاد عليه د. حسن الزّيات، زوج ابنة طه حسني، ووافقت 

عىل ما ّخلص من الكتاب املذكور د. نعامت فؤاد.]
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الكتب  دار  القاهرة،  اجلاهيل،  الشعر  يف   -٥
املرصّية، ١٩٢٦. ويف السنة التالية حذف منه 
حتت  نرش  فصول،  عّدة  إليه  وأضاف  فصًال 

عنوان: يف األدب اجلاهيل، مطبعة االعتامد.
يف الصيف، القاهرة، مطبعة اهلالل، ١٩٣٣.   -٦
واحد  كتاب  يف  الربيع  رحلة  مع  طبعه  أعيد 
بريوت،  والصيف،  الربيع  رحلة  بعنوان 

.١٩٥٧
االعتامد،  مطبعة  القاهرة،  وشوقي،  حافظ   -٧

١٩٣٣. جمموعة آراء ومقاالت.
األّول:  اجلزء  أجزاء:   ٣ السرية،  هامش  عىل   -٨
املعارف،  التأليف،  جلنة  مطبعة  القاهرة، 
جلنة  مطبعة  القاهرة،  الثاين:  اجلزء  ١٩٣٥؛ 
الثالث:  اجلزء  ١٩٣٧؛  املعارف،  التأليف، 
القاهرة، مطبعة جلنة التأليف، املعارف، ١٩٣٨. 
أعيد طبعه يف بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٧، مع 

مؤّلفات أخرى حتت عنوان إسالمّيات.
احلياة األدبّية يف جزيرة العرب، دمشق، مكتبة   -٩
النرش العريب، ١٩٣٥. أعيد طبعه يف القاهرة عىل 

أّنه فصل واحد من كتاب ألوان ، ١٩٥٢. 
من بعيد، القاهرة، املطبعة الرمحانّية، ١٩٣٥.   -١٠
و١٩٣٠،   ١٩٢٣ بني  كتبها  خمتلفة  مقاالت 

وتنقد بعض منها رجال الدين املحافظني.
مطبعة  القاهرة،  والنثر،  الشعر  حديث  من   -١١

الصاوي، ١٩٣٦. مقاالت.
التأليف  جلنة  القاهرة،  جزءان،  املتنّبي،  مع   -١٢

والرتمجة والنرش، ١٩٣٦. نقد.
القاهرة،  جزءان،  مرص،  يف  الثقافة  مستقبل   -١٣

مكتبة املعارف، ١٩٣٨. مقالة نقدّية.
مطبعة  القاهرة،  سجنه،  يف  العالء  أيب  مع   -١٤

املعارف، ١٩٣٩. نقد.
املعارف،  مطبعة  القاهرة،  جزءان:  حلظات،   -١٥

١٩٤٢. مقاالت.
صوت باريس، جزءان، جمموعة من القصص   -١٦
طه  الدكتور  وّخلصها  ناقشها  التي  التمثيلّية 

حسني، القاهرة، مطبعة املعارف، ١٩٤٣.

املعارف،  دار  القاهرة،  العالء،  أيب  صوت   -١٧
١٩٤٤. مقالة.

فصول يف األدب والنقد، القاهرة، مطابع دار   -١٨
املعارف، ١٩٤٥. جمموعة مقاالت.

جّنة الشوك، القاهرة، دار املعارف، ١٩٤٥.   -١٩
عبارات موجزة بليغة ساخرة.

الفتنة الكربى، القاهرة، جزءان، دار املعارف.   -٢٠
اجلزء األّول: عثامن،  ١٩٤٧؛ اجلزء الثاين: عيل 
وبنوه، ١٩٥٣. أعيد طبع اجلزئني يف بريوت 
سنة ١٩٦٧ ضمن مؤّلفات أخرى حتت عنوان 

إسالمّيات.
رحلة الربيع، القاهرة، دار املعارف، ١٩٤٨.   -٢١
يف  مع  طبعه  أعيد  املجتمع.  نقد  يف  مقاالت 
الربيع  رحلة  بعنوان  واحد  كتاب  يف  الصيف 

والصيف، بريوت، ١٩٥٧.
مرآة الضمري احلديث، القاهرة، دار املعارف،   -٢٢
١٩٤٩، وبريوت، دار العمل للماليني، ١٩٤٩، 
مقاالت يف نقد املجتمع. أعيد طبعه سنة ١٩٥٣ 
يف سلسلة كتاب للجميع بعنوان نفوس للبيع.
الوعد احلق، القاهرة، دار املعارف، ١٩٤٩.   -٢٣
يف  طبعه  أعيد  املجتمع.  ونقد  تارخيّية  مقالة 
حتت  أخرى  مؤّلفات  ضمن   ١٩٦٧ بريوت، 

عنوان إسالمّيات.
جّنة احليوان، القاهرة، دار املعارف، ١٩٥٠.   -٢٤

مقاالت يف نقد املجتمع.
بني بني، بريوت، دار العمل للماليني، ١٩٥٢.   -٢٥

مقاالت وأحاديث.
ألوان، القاهرة، مطابع دار املعارف، ١٩٥٢.   -٢٦
يف  كمقاالت  تباًعا  فصوله  معظم  ظهرت 

الكاتب املرصي من ١٩٤٥/١٠ إىل ١٩٤٨/٥.
األّول:  اجلزء  أجزاء:   ٣ األربعاء،  حديث   -٢٧
اجلزء  ١٩٥٤؛  املرصّية،  الكتب  دار  القاهرة، 
الثاين: القاهرة، مكتبة مصطفى البايب احللبي 
وأوالده مبرص، (مقاالت كتبها املؤلف ١٩٢٣-
١٩٢٤)؛ اجلزء الثالث: القاهرة، دار املعارف، 

.١٩٥٧
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 .١٩٥٥  ، املعارف  دار  القاهرة،  هناك،  من   -٢٨
جمموعة مقاالت.

للماليني،  العمل  دار  بريوت،  ونقد،  خصام   -٢٩
١٩٥٥. جمموعة مقاالت.

للماليني،  العمل  دار  بريوت،  وإصالح،  نقد   -٣٠
١٩٥٦. جمموعة مقاالت.

أحاديث، بريوت، دار العمل للماليني، ١٩٥٧.   -٣١
جمموعة مقاالت كتبها يف الثالثينّيات.

العربّية  الرشكة  القاهرة،  املعارص،  أدبنا  من   -٣٢
للطباعة والنرش، ١٩٥٨. جمموعة مقاالت.

من لغو الصيف إىل جد الشتاء، بريوت، دار   -٣٣
العمل للماليني، ١٩٥٩. جمموعة مقاالت.

العمل  دار  بريوت،  الغريب،  التمثيل  أدب  من   -٣٤
للماليني، ١٩٥٩. جمموعة مقاالت.

مرآة اِإلسالم، القاهرة، دار املعارف، ١٩٥٩.   -٣٥
ضمن   ١٩٦٧ سنة  بريوت  يف  طبعه  أعيد 

مؤّلفات أخرى حتت عنوان إسالمّيات.
الشيخان أبو بكر وعمر، القاهرة، مطابع دار   -٣٦

املعارف، ١٩٦٠. سرية.
خواطر، بريوت، دار العمل للماليني، ١٩٦٧.   -٣٧

جمموعة مقاالت.
كلامت، بريوت، دار العمل للماليني، ١٩٦٧.  -٣٨

بريوت،  جمّلدان،  العريب،  األدب  تاريخ  من   -٣٩
 :١ جمّلد   .١٩٧٠-١٩٧١ للماليني،  العمل  دار 
 :٢ جملد  اِإلسالمي.  والعرص  اجلاهيل  العرص 
ظهرت  الثاين).  األّول (القرن  العّبايس  العرص 
اجلاهيل  األدب  كتايب  يف  فصوله  معظم 
وحديث األربعاء باِإلضافة إىل بعض مقاالت 
جيمعها  أن  قبل  تنرش  مل  وأبحاث  وحمارضات 

شكري فيصل، د. ت.

ب) قصص وروايات:
القاهرة،  األّول:  اجلزء  أجزاء:   ٣ األّيام،   -١
مطبعة أمني عبد الرمحن، ١٩٢٩؛ اجلزء الثاين: 
١٩٣٩؛  الرمحان،  عبد  أمني  مطبعة  القاهرة، 
عبد  أمني  مطبعة  القاهرة،  الثالث:  اجلزء 
بريوت  يف  ظهر  قد  وكان   .١٩٧٢ الرمحن، 

بعنوان مذّكرات طه حسني، ١٩٦٧.
دعاء الكروان، القاهرة، دار املعارف، ١٩٣٤.   -٢

رواية.
املعارف  دائرة  ترمجة  جلنة  القاهرة،  أديب،   -٣

اِإلسالمّية، ١٩٣٥. رواية.
رواية   .١٩٣٦ القاهرة،  املسحور،  القرص   -٤

باالشرتاك مع توفيق احلكيم*.
املعارف،  مطبعة  القاهرة،  الضائع،  احلّب   -٥

١٩٤٣. رواية.
املعارف،  دار  القاهرة،  شهرزاد،  أحالم   -٦

١٩٤٣. رواية قصرية.
شجرة البؤس، القاهرة، مطابع دار املعارف،   -٧

١٩٤٤. رواية.
املعّذبون يف األرض، القاهرة، دار املعارف،   -٨

١٩٤٩. قصص قصرية.
ما وراء النهر، القاهرة، دار املعارف، ١٩٨١.   -٩
قّدمها حمّمد حسن الزّيات. صدرت أّوًال يف 
 ١٩٤٧/٢ إىل   ١٩٤٦/١١ من  املرصي  الكاتب 

تباًعا.

ج) أعامل باالشرتاك مع مؤّلفني آخرين:
نقد النثر لقدامة بن جعفر، القاهرة، ١٩٣٣.   -١
مقدمة  العّبادي،  احلميد  عبد  مع  باالشرتاك 
لطه حسني: يف البيان العريب من اجلاحظ إىل 

عبد القاهر، ص ١-٣١.
احلياة واحلركة الفكرّية يف بريطانيا، القاهرة،   -٢
١٩٤١. باالشرتاك مع أمحد حسنني باشا وعيل 

مصطفى مرشفة وحافظ عفيفي.
مع  باالشرتاك   .١٩٤٥ القاهرة،  حّرة،  آراء   -٣

حممد كرد عيل وعيل مصطفى مرشفة.
املعّري،  العالء  أليب  يلزم  ال  ما  لزوم  رشح   -٤
(فقط).  األّول  اجلزء   .١٩٥٤ القاهرة، 

باالشرتاك مع إبراهيم االبياري.
 .١٩٥٥ القاهرة،  اِإلخوان،  هم  هؤالء   -٥
باالشرتاك مع حممد التابعي وعيل أمني وكامل 

الشّناوي وجالل الدين النشاشيبي.
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مع  باالشرتاك   .١٩٥٦ القاهرة،  إقبال،  حممد   -٦
حمّمد حسني هيكل وعباس حممود العّقاد.

العدوان الثالثي عىل مرص، القاهرة، ١٩٥٦.   -٧
عويس  وحييى  خفاجي  صقر  مع  باالشرتاك 

وحييى اخلشاب وعبد القادر حامت.
مع  باالشرتاك   .١٩٥٨ القاهرة،  اجلزائر،  مع   -٨

حمّمد البشري اِإلبراهيمي وآخرين.
باالشرتاك   .١٩٦٦ القاهرة،  نقرأ،  ملاذا   -٩
الغضبان  وعادل  العّقاد  حممود  عّباس  مع 
الدين  مجال  والدكتور  مراد  حلمي  والدكتور 

العطيفي والدكتور السعيد مصطفى السعيد.

د) ترمجات:
 .١٩١٤ القاهرة،  أجزاء،   ٤ الواجب،   -١

باالشرتاك مع حممود رمضان.
صحف خمتارة من الشعر التمثييل عند اليونان،   -٢

القاهرة، مطبعة اهلالل مبرص، ١٩٢٠.
طه  ترمجه   .١٩٢١ القاهرة،  األثينيني،  نظام   -٣

حسني عن اليونانّية مع مقّدمة له.
روح الرتبية، القاهرة، مطبعة اهلالل، ١٩٢٣.  -٤

الكّتاب  أشهر  من  جلامعة  متثيلّية  قصص   -٥
الفرنسيني، القاهرة، املطبعة التجارّية الكربى، 

.١٩٢٤
راسني: أندروماك، القاهرة، ١٩٣٥.  -٦

سوفوكليس: أنتيجونا، القاهرة، ١٩٣٨.  -٧
اليوناين  التمثييل  األدب  من  سوفوكليس:   -٨
(الكرتا، الياس، أنتيجونا، أويديبوس ملكا)، 

القاهرة، دار املعارف، ١٩٣٩.
جيد،  الندريه  اليونانّية  األساطري  أبطال  من   -٩
أوديب  يتضّمن   .١٩٤٧ القاهرة،  جزءان، 

وتسيوس.
زاديج أو القدر لفولتري، القاهرة، ١٩٤٧.  -١٠

عن املؤّلف:
أعالم  مارسدن:  وجونز،  محدي  سكوت*،   -١
بيوغرافّية  سلسلة  مرص،  يف  املعارص  األدب 

القاهرة،  حسني،  طه   -١ ببليوغرافية،  نقدّية 
الكاملة  القائمة   .١٩٧٥ األمريكّية،  اجلامعة 
الكتب  أيًضا  حتتوي  حسني،  طه  ألعامل 
واملقاالت التي صدرت عن األديب حتى سنة 

.١٩٧٥
دار  القاهرة،  معك،  طه:  سوزان  حسني،   -٢
األديب.  أرملة  مذّكرات   .١٩٧٩ املعارف، 

نقلها من الفرنسّية بدر الدين أردكي.
آثاره  حسني،  طه  السيد:  الدين،  تقي   -٣
 .١٩٧٨ الزيني،  دار  القاهرة،  وأفكاره، 

مبجّلدين.
شلبي، خريي: حماكمة طه حسني، نص قرار   -٤
االهتام ضّد طه حسني سنة ١٩٢٧ حول كتابه 
يف الشعر اجلاهيل، بريوت، املؤسسة العربية، 

.١٩٨٢
حسني  طه  مهدي:  حممود  االسطانبويل،   -٥
املكتب  بريوت،  واألدباء،  العلامء  ميزان  يف 

االسالمي، ١٩٨٣.
املساء،  حديث  السّيد:  حمّمد  كيالين،   -٦

القاهرة، دار العرب للبستاين، ١٩٨٣.
علبي، أمحد:  طه حسني، املفّكر واملعارص،   -٧

بريوت، دار اآلداب، ١٩٨٥.
طه  عند  النقدي  اخلطاب  أمحد:   حسن،  أبو   -٨

حسني، بريوت، دار التنوير، ١٩٨٧.
 Malti-Douglas, Fadwa: Blindness and  -٩
 autobiography: al-Ayyam, Princeton
University Press, 1988.

مقالح*، عبد العزيز: عاملقة عند مطلع القرن،   -١٠
بريوت، دار اآلداب، ١٩٨٨.

اجلمني، عمر مقداد: ما بعد األّيام ملحّمد   -١١
طه  يكتبها  مل  التي  األّيام  عن  الزّيات  حسن 

حسني، تونس، ١٩٨٩.
ُعلبي، أمحد: طه حسني، سرية مكافح عنيد،   -١٢

بريوت، دار الفارايب، ١٩٩٠.
طه  قضايا  وثائق  بكر:  أبو  الرّزاق،  عبد   -١٣

حسني، صيده، املكتبة العرصّية، ١٩٩١.
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مؤّرخا،  حسني  طه  مقداد:  عمر  اجلمني،   -١٤
قرطجنة، بيت احلكمة، (د.ت).

بكار، يوسف: أوراق نقدّية جديدة عن طه   -١٥
حسني، بريوت، دار املناهل، ١٩٩١.

احلكمة  بيت  ندوة  وقائع  حسني:  طه  مئوية   -١٦
بالفرتاج، قرطجنة، بيت احلكمة، ١٩٩٣.

يف  والتغريب  األصالة  بني  حسني:  سعد،   -١٧
االجتاهات العلامنية عند بعض املفكرين العرب 
الفمؤسسة  بريوت،  مرص،  يف  املسلمني 

العربية، ١٩٩٣.
كتاب  يف  فنية  قضايا  مقداد:  عمر  اجلمني،   -١٨
أديب لطه حسني، تونس، (د.ن)، ١٩٩٣.
حسني:  طه  حتّوالت  مصطفى:  الغني،  عبد   -١٩
دراسات أدبية، القاهرة، اهليئة املرصية العاّمة 
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مبارك، كرمية زكي: املعارك األدبية بني طه   -٢٠
الزهراء،  القاهرة،  مبارك،  وزكي  حسني 

.١٩٩٥
رجب، مصطفى: فكر طه حسني بني النظرية   -٢١
العاّمة  املرصية  اهليئة  القاهرة،  والتطبيق، 

للكتاب، ١٩٩٥.

سامية، حممود: الفكر الرتبوي عند طه حسني   -٢٢
 ،مستقبل الثقافة يف مرص من خالل كتاب

بريوت، جامعة القّديس يوسف.
 Al-Jemni, Omar Mokdad: Taha Husayn  -٢٣
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دواره، فؤاد: عرشة أدباء يتحدثون، القاهرة،   -٢٤
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القرآن:  راية  حتت  صادق:  مصطفى  رافعي،   -٢٥
املعركة بني القدمي واجلديد، املنصورة، مكتبة 

األمان، ١٩٩٦.
طه  واألمري  املفكر  مصطفى:  الغني،  عبد   -٢٦
 ،١٩١٩-١٩٧٣ مرص  يف  والسلطة  حسني 
القاهرة، اهليئة املرصية العاّمة للكتاب، ١٩٩٧.
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دار  القاهرة،  حمفوظ)،  ونجيب  العزيز  عبد 

مرييت، ٢٠٠٠.
[املقاالت عن طه حسني عديدة]
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إبراهيم أحمد الَحْضَراين
النوع األديب:  شاعر.

والدته: ١٩٢٠ يف خربة أبو يابس، اليمن.
وفاته: ٢٠٠٧

ثقافته: تعّلم يف مدارس القرية مث يف مدرسة ذمار وتعز.
حياته يف سطور: إمام مسجد يف القرية، مث مدرس يف تعز. مدير بوزارة اخلارجية أيام 
اِإلعالم.  مصلحة  رئاسة  أمهها  من  مناصب  عدة  توّلى  الثورة  قيام  وبعد  أمحد  اِإلمام 
السفارة  يف  ثقايف  مستشار  مث  القاهرة،  يف  العربية  اجلامعة  لدى  الدائم  الوفد  عضوية  مث 
تنفيذي  وعضو  سنوات،  لعدة  للموسيقى  العريب  املجمع  يف  عضو  الكويت.  يف  اليمنية 
اهلند  زار  كام  تقريًبا،  العربية  البلدان  جّل  زار   .١٩٥٥ عام  من  اليمنيني.  األدباء  احتاد  يف 
وبريطانيا وايطاليا وفرنسا واملانيا (الغربية والرشقية) وتشيكوسلوفاكيا والواليات املتحدة 

األمريكية. متزوج وله أربعة أوالد.

السرية:
قد يكون من املستغرب حًقا أن شخًصا يولد قبل ستني عاًما يف قرية مغمورة من قرى بالد 
عنس يف اليمن يقعد اليوم عىل مكتبه ليسجل شيًئا عن تاريخ حياته لكي يقرأه الناس وتزول 
الغرابة إذا عرفنا أن أرسيت أرسة عمل ودين وأدب وأن ليس هلا ما تعتمد عليه من مال أو جاهة 
أو نسب غري هذا وكان والدي يف حياته رحاًال جيوب اآلفاق وشاعًرا وراوًيا للشعر وأظن 
أن أول كلمة انفتق هلا سمعي هي بيت من الشعر. لقد كان والدي هو مدريس األول مث 
التحقت مبدارس اليمن العلمية وتلقيت الكثري من علوم اللغة والدين واحلديث يف مدرسة 

ذمار وتعز.
مث كيف كرست الطوق حتى رصت انساًنا معاًرصا أحاول متابعة كل تيار من تيارات 
الفكر يف العامل لقد كان الفضل األول كام قلت يعود لوالدي وما زال صوته يرّن يف مسمعي 

وهو خياطب املتحجرين ويقول:

ـــــنالتــــــــظــــــــنــــــــوا الـــــــــعـــــــــمل مـــــــــقـــــــــصـــــــــوًرا عــــىل مــــــــا ســــمــــعــــتــــم يف شـــــــفـــــــاه اجلـــــامـــــدي
ـــــــــــــذي ـــــــــا وديـــــــــــن إمنـــــــــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــمل هـــــــــــــو الـــــــــــعـــــــــــمل ال ـــــــــي ــــــح املــــــــــــــــــرء بـــــــــــه دن ــــــصــــــل ي
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حسن  وأمحد  مبارك  وزكي  حسني*  لطه  عرصية  كتب  اليمن  إىل  تترسب  وكانت 
كمهريب  الرتاث  سدنة  من  الكثريين  نظر  يف  نقتنيها  الذين  نحن  وكنا  وأحزاهبم  الزيات 
املخدرات اليوم. كان اِإلمام حييى حيكم اليمن بعقلية ال متت إىل هذا العرص بأي صلة من 
الصالت تنرش األوبئة وميوت اآلالف من الناس فيكون هذا يف نظره من صنع القدر وتعم 
املجاعة ويتهاوى الناس يف الشوارع من اجلوع فيكون هذا أيًضا من صنع القدر وهكذا ال 
مدارس باملفهوم الصحيح وال مستشفيات وال نظام حكم يأمن اِإلنسان فيه عىل نفسه مما 
حفز الواعيني إىل رفض هذا الوضع وحماربته. وانضممت إىل هذه الفئة يف األربعينات حتى 
انتهى املطاف بقلب اِإلمام حييى وانتصار ويل عهده أمحد واساق مع زمالئي إىل السجن 
انتظر املوت غري نادم عىل ما عملت ويف يوم من أيام السود يف السجن واملنادي ينادي عىل 

زمالئي العدامهم انتظر دوري وأقول:

بــــــــالدي ســـــبـــــيـــــل  يف  تــــــــعــــــــّذبــــــــُت  تــــــــــعــــــــــرضــــــــــت لـــــــــلـــــــــمـــــــــنـــــــــون مــــــــــــــــــــــــراًراكــــــــم 
بــــــــــالدي ســــــبــــــيــــــل  يف  الــــــــــيــــــــــوم  ــــــــــــــــا  ـــــــــــا خمــــــــتــــــــاًرا وأن أبـــــــــــــــــــُذل الـــــــــــــــــــروح راضـــــــــــًي

يف األدب:
أشعر بيشء من الندم، إنني مل أتعمل لغة من اللغات احلية وهيون عيل األمر أن ذلك مل يعد إىل 
تقصري مني أو إمهال وإمنا هي الظروف التي بّينتها آنًفا وقد دفعني هذا الشعور إىل االطالع 
عىل كثري مما ترجم إىل العربية واستطعت أن أكّون فكرة عن تطورات الفكر لدى الشعوب 
يف الفلسفة والقصة والتاريخ والعلوم االجتامعية. أما الشعر املرتجم فمل اتستسغه ويف نظري 
أن الشعر فكرة وأسلوب إذا فقد إحدامها فقد مجاله. فاملرتجم قد يستوعب الفكرة ولكنه 
يف الغالب ال تصل إىل مستوى الشاعر يف صوغ الكلامت بعضها ببعض... والدين يف نظري 
هو احلرية والسالم وأّن حتب للناس مجيًعا ما حتب لنفسك وكل دم يسفك يف سبيل احلرية 

والسالم هو طاهر زكي كدم األنبياء.
وكل ختلف يف السياسة أو الدين أو األدب فسببه ختلف الشعوب، إذ أهنا هي التي تفرز 

القيادات سواء كانت سياسية أو أدبية أو أدينية.
ملاذا ال يطبع ديواين؟؟

لقد بدأت قول الشعر منذ ما يقرب من نصف قرن وكان أغلبه شعًرا سياسًيا وكنت 
أمزقه خوًفا من وقوعه يف يد املسؤولني فأتعرض للعقاب ويأيت عرصنا هذا عرص االنفتاح 
وأتلمس شعري القدمي فال أجده مما تبطأ عزمي عن طبع ديوان ناقص ال يظهرين كامًال وأنا 

يف حماولة تلمس الضائع من شعري لطبعه.



إبراهيم أمحد اَحلْضَراين  ٣٨٠

 

مؤّلفاته:
وقصائد  مقاالت  من  كتبه  ما  كل  (مالحظة: 
نرشت يف جمالت عربية وأول ما نرش له قصيدة يف 

جملة احلكمة اليمنية منذ حوايل أربعني سنة.)
احلرضاين،  إبراهيم  شعر  من  الدواين  قطوف   -١
(دار  احلديث  العرص  منشورات  بريوت، 
املناهل)، ١٩٩١. مجع وتقدمي أمحد ابن حمّمد 

الشامي.

عن املؤّلف:
احلديث،  العريب  الشعر  تاريخ  أمحد:  قبش،   -١
دمشق، عىل نفقة املؤلف، ١٩٧١، ص ٥٢٦-

٥٢٨. حياة الشاعر يف سطور ونقد لشعره.

مقابالت:
اجلمهورية (بغداد)، ١٩٨٠/٨/١٧، ص ٤.   -١

اللواء، ١٩٨٧/٨/٢٨، ص ١٢.   -٢
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بديع مصطفى حّقي
النوع األديب: شاعر، كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٢٠ يف دمشق، سورية.
وفاته: ٢٠٠٠.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة البحصة االبتدائّية، دمشق، ١٩٢٩-١٩٣٤؛ حّصل علومه الثانوّية 
يف معهد التجهيز (مكتب عنرب)، دمشق، ١٩٣٥-١٩٤١؛ دخل كّلية احلقوق، باريس، 

١٩٤٦-١٩٥٠ ونال دكتوراه يف احلقوق الدولّية، ١٩٥٠.

-١٩٤٤ من  املحاماة  درس  اخلاصة.  املدارس  يف  العريب  األدب  دّرس  سطور:  يف  حياته 
١٩٤٥. يعمل بوزارة اخلارجّية السورية منذ ١٩٤٥ حتى اآلن [١٩٨٢]؛ مدير عام للعمل 
الدبلومايس مبرتبة سفري؛ عضو كل من مجعّية األدباء العرب وأصدقاء الفنون واّتحاد الكّتاب 
العرب. أقام بباريس ١٩٤٦-١٩٤٧؛ ويف برن (سويرسا) ١٩٤٧-١٩٥٠ و١٩٦١-١٩٦٤؛ ويف 
موسكو، ١٩٥٠-١٩٥٢ ويف كابول (أفغانستان)، ١٩٥٨ ويف غينيا، ١٩٧٣-١٩٧٨. وكان 
ملحق السفارة السورية يف بغداد (١٩٤٥) ومستشار السفارة السورية يف اجلزائر (١٩٦٧-

١٩٧٠) ويف الصومال، ١٩٨٠ حتى اآلن [١٩٨٢]. متزّوج وله ثالثة أوالد.

السرية:
ُولد يوم السبت يف ٢٦ حزيران ١٩٢٠، كام تشري إىل ذلك كلامت خّطها والده، يف دفرت 

صغري، عثر عليه الفتى، مصادفة، بني أوراق ألبيه.
ولقد توّفي والد الطفل، وكان يعمل مديًرا للربق والربيد، وسن ابنه الصغري ال يتجاوز 
وجهه  يذكر  إّنه  مبهمة،  خطوط  سوى  أبيه،  من  الطفل  ذاكرة  تدخر  ومل  سنوات،  أربع 
وحليته، يشيع فيها الشيب، وبسطونه األسود الذي كان يرتشف من أنامل الطفل ملسات 
مداعبة خاطفة. وأتى يوم حزين، غاب فيه، فجأة، طيف أبيه، إثر فالج أّمل به، وقد أخذته 
أّمه، مع أخته الصغرية إىل بيت اجلريان، يوم تشييع اجلنازة. ومّرت أشهر، كان الطفل سأل 
فيها عن أبيه فتقول له أّمه أّنه مسافر يف بريوت، حتى أزف يوم أدرك فيه الطفل أّنه مات وإّنه 
لن يعود، فبكى عليه طوال اليوم، ّمث حمت األّيام املتعاقبة، حزنه وغام، مع الزمن، طيف أبيه 
يف ذاكرته. وكان عىل الصبي أن خيتلف إىل الكّتاب، ليختم القرآن، وحيفظ صدًرا منه، ّمث 
سّجل الفتى يف مدرسة البحصة االبتدائّية، وكانت أّمه، رمحها أهللا، املعّلم األّول يف الكتابة، 
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فقد شكا هلا، متذّمًرا، التواء القمل بني أنامله، فعّلمته، وهي األّمية، كيف يكتب األحرف 
الستة األوىل من األبجدّية، وكان علمها يقترص عىل هذا العدد أّما يف جمال األرقام، فقد 
شارفت معرفتها الرقم (٥)، ال تتجاوزه أبًدا، ويذكر الطفل أّنها كانت تكتب الرقم (٤) 

معكوًسا إىل اليسار، وظّل قلمه، أمًدا طويًال، ُمغرًى برسمه، عىل هذا النحو.
أفراد  عىل  ومقصوًرا  كبرية،  ممرعة  بحديقة  حمدوًدا  باهلناءة،  حمفوًفا  الطفل  عامل  كان 
األرسة وبعض اللدات الصغار. كانت هذه احلديقة ملعًبا وسيًعا، لطفولته السعيدة، وكان 
حيلو للطفل أن يتسّلق فرع شجرة جوز سامقًة يف خفة مرن عليها، ليّتخذ جملسه، فوق ثالثة 
غصون، جمتمعة متعانقة، بحيث وطأت له مقعًدا مرًحيا، يأنس إليه دوًما مع كتاب يبسطه عىل 
ركبتيه، ولقد قرأ الفتى، عىل أغصان هذه الشجرة، سرية امللك الظاهر وعنرتة واألمرية ذات 
اهلمة وأيب زيد اهلاليل وقصص ألف ليلة وليلة، وكذلك تدافعت اجلحافل ومححمت اجلياد 
وُجّنت احلوافر وثار النقع وهدرت مالحم األبطال فوق شجرة اجلوز، واألم احلبيبة ختالس 

فتاها، يعلو صهوة جواده األخرض، نظراٍت مستظرفًة ندّيًة بالقلق واحلنان.
يظفر  وإن  عنرب)  (مكتب  التجهيز  مبعهد  الثانوّية،  بدراسته  النجاح،  يف  الولد  يتدرج 
بتشجيع معّلميه وتقديرهم يف األدب واللغة والنحو، يذكر منهم الشيخ عبد القادر مبارك 
واألستاذ سليم اجلندي والشيخ زين العابدين التونيس والدكتور مجيل سلطان والدكتور 
زكي املحاسني رمحهم أُهللا، فلّما جاز فحص الشهادة الثانوّية، فاز بأعىل عالمة يف األدب 
العريب. وكان عىل أّمه، أن تبيع كّل ما تبّقى لدهيا من إرث أبيه، فيام عدا الدار التي يسكنون 
فيها، فباعت ثالثة دكاكني، دكاًنا يف إثر دكان، ليفي بنفقات دراسته، فلّما تسّجل يف 
معهد احلقوق، عام ١٩٤٢، ومل تكن كّلية اآلداب قد أنشئت آنذاك، مل يبق لألرسة كّلها 
من مورد، سوى راتب أبيه التقاعدي، وكان يشارف إحدى وعرشين لرية. وكان ينبغي 
للشاب، أن يعمل، باحًثا عن مورد رزق، فيام كان يتابع دراسته يف معهد احلقوق بدمشق، 
فعّلم يف الكّلية الثانوّية وكّلية املرحوم منيف العائدي، ودّرس فيهام األدب العريب والتاريخ، 
وكانت ساعات عمله تربو عىل ست وثالثني ساعة، يف األسبوع، عدا ساعات التدريس 

اخلاص، أّيام اجلمع، ال يكاد يصيب فيها راحة.
واجتذبه السلك اخلارجي، بعد أن نال شهادة احلقوق، عام ١٩٤٤، لتصبح حياته، 
فيام بعد، موّزعة بني غصص الوداع ألّمه، وأفراح لقائه هبا، تفصل ما بينهام غربٌة تطول أو 

تقرص، حتى اختارها اهللا جلواره عام ١٩٥٦، فحزن عليها، حزًنا عميًقا.
ولقد أغرت القّصة والشعر، قلمه الغض، ونرشت بعض الصحف الدمشقّية واللبنانّية 
أديب*  ألبري  الشاعر  لصديقه  وكان  وقصصه،  شعره  األديب) بواكري  النقاد،  (الصباح، 
فضل كبري، يف تشجيعه، حني فسح له صدر جمّلته األديب، وكانت املجّلة األديب األوىل، 

يف العامل العريب، يف األربعينات.
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مؤّلفاته:
ِسْحر، بريوت، دار جمّلة األديب، ١٩٥٤. شعر.  -١
للماليني،  العمل  دار  بريوت،  احلزين،  الرتاب   -٢
١٩٦٠. قصص نالت جائزة الدولة عام ١٩٦١.
العمل  دار  بريوت،  الصور،  تستحق  جفون   -٣

للماليني، ١٩٦٨. رواية.
دار  بريوت،  املجروح،  الرصيف  عىل  أحالم   -٤

اآلداب، ١٩٧٢. رواية.
قمم يف األدب العاملي، دمشق، اّتحاد الكّتاب   -٥

العرب، ١٩٧٢. دراسة.
حني تتمّزق الظالل، دمشق، اّتحاد الكّتاب   -٦

العرب، ١٩٨٠. قصص.
مهسات العّكازة املسكينة، بريوت، دار العمل   -٧

للماليني، ١٩٨٦. رواية.

اّتحاد  دمشق،  أّمي،  غرستها  التي  الشجرة   -٨
الكّتاب العرب، ١٩٨٦. سرية ذاتّية.

الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  احلجر،  يورق  حني   -٩
العرب، ١٩٩٠. مقاالت.

احتاد  دمشق،  النغم،  ومحرة  احلرف  مجرة   -١٠
الكّتاب العرب، ١٩٩٣. 

دمشق،  العاملي،  األدب  يف  وأعالم  مذاهب   -١١
املولف، ١٩٩٤.

نجوى: زهرة البكسية، دمشق، احتاد الكّتاب   -١٢
العرب، ١٩٩٥. 

ترمجات:
املعطف لغوغول، بريوت، دار العمل للماليني،   -١

١٩٥٥. روايتان عن الروسّية.

ا، يرتقرق فيه بعض الغموض،  وكان الشاعر الشاب ينحو، يف شعره، منحى رمزيًّ
ولعّله كان أّول من نّظم يف الشعر احلّر، يف سورية، بدأ بقصيدة األرق املنشورة يف جمّلة 
الصباح الدمشقّية عام ١٩٤٣، ونرشها عىل استحياء، متوّقًعا، أن تظفر بنقد جارح عنيف، 

طريًقا، الذًعا، فشّبهها، يف تفعيالهتا وتركيبها بقطع حلوى (النّمورة).
وكذلك أهلَّ ديوانه ِسحر الذي نرشته جمّلة األديب عام ١٩٥٣ يف حّلة قشيية وطبعة 
مرتفة. ويمل بالفتى، أثر نرش ديوانه، يأس من الشعر، لعّله كان يتصّور، وهو خمطىء بال 
ريب، أّنه مل يعد بقادر عىل تصوير ما يغور يف أعامقه من مشاعر، فينرصف إىل القّصة، 

وترفده مطالعاته يف األدب الفرنيس والرويس واِإلنكليزي برؤى وجتارب.
الرومي  وابن  البحرتي  أحّبهم:  الذين  القدامى،  العرب  الشعراء  بني  من  ليذكر  إّنه 
غصوب  ويوسف  املعلوف  فوزي  املجّددين  العرب  الشعراء  بني  ومن  الريض،  والرشيف 
وعمر أبو ريشة*، ويذكر من بني شعراء الغرب: ماالرميه وفالريي ولوركا وماياكوفسكي.
ولعّل أسلوب املازين، يف القّصة، الذي جيمع إىل البساطة، الدّقة واللفظة احللوة املتخّيرة، 
األسلوب الذي يؤثره ويشغف به ويتمّنى أن يأخذ مبدرجته. أّما عاملقة الرواية، فقد تنّقل 

إعجابه بني قمم ما تزال تغويه وتستهويه: بني دستويفسكي وفولكنر وبروست.
ما يزال حتى اآلن، وقد ختّطى الستني من العمر، يبحث، يف قلق دائب مّتصل، عن 
الطريق التي ميكن أن تفيض به إىل هدفه املنشود: أن يكون، يف أدبه صادًقا مع نفسه، وأن 

تظّل كلامته، بعد غيابه، حاملًة خفقاٍت حّيًة، نابضًة من قلبه...
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اللوحة لغوغول، بريوت، دار العمل للماليني،   -٢
١٩٥٦. عن الروسية.

وال تزال الشمس ترشق هلمنغواي، بريوت،   -٣
دار العمل للماليني، ١٩٦٠. عن اِإلنكليزّية.

دار  بريوت،  مؤّلفات)،  (ستة  طاغور  روائع   -٤
ُترجم  ومرسح  شعر   .١٩٧٢ للماليني،  العمل 
منفردة  نرشت  قد  وكانت  اِإلنكليزّية،  عن 

بني عامّي ١٩٥٥-١٩٦٠.
قصائد مناضلة ألمحد سيكوتوري، بريوت،   -٥

دار العمل للماليني، ١٩٧٦. عن الفرنسّية.

عن املؤّلف:
املعارص  العريب  األدب  سامي:  كيايل،   -١
دار  القاهرة،   ،١٨٥٠-١٩٥٠ سورية،  يف 

املعارف، ١٩٦٨، ص ٤٢٩-٤٣٣. سريته.

مقالة:
البعث، ٢٠٠٣/٢/٤، ص ٨.  -١



٣٨٥ 

يحيى إبراهيم حّقي
النوع األديب: كاتب قصص، ناقد.

والدته: ١٩٠٥ يف القاهرة، مرص.
وفاته: ١٩٩٢. 

األول  باشا  عّباس  والدة  مدرسة  إىل  زينب،  سّيدة  كّتاب  من  دراسته  يف  تدرج  ثقافته: 
منها  وختّرج  احلقوق  فكلّية  الثانوّية؛  واخلديوية  والسعيدية  فاِإلهلامية  واملتوّسطة؛  االبتدائّية 

.١٩٢٥

حياته يف سطور: حمامي؛ مستشار لدار الكتب، رئيس حترير جملة املجّلة، عضو جملس 
القومي وعضو باملجلس األعىل للثقافة والفنون، عضو اهليئة الدبلوماسّية. سافر إىل احلجاز 
وليبيا وتركيا وفرنسا وايطاليا. منح جائزة امللك فيصل لألدب لسنة ١٩٩٠. متزّوج وله ابن.

السرية*:
عربّية  مكتبة  هلم  كانت  إبراهيم  األكرب  وأخي  أيب  والديت  القراءة.  حيّب  وسط  يف  نشأُت 
انجليزّية، كانت املعني الذي استقيت منه، كام شارك أخي إبراهيم يف حترير جريدة السفور 
مرسحي  مؤّلف  حييى  طاهر  حممود  وعّمي  متّثل،  مل  مرسحّية  كتب  إسامعيل  التايل  وأخي 
وقصيص وصحفي. وأذكر أّنه حني كانت تظهر قصيدة ألمحد شوقي يف األهرام، كان 
بيتنا يقف عىل رجل، إذ كّنا نقرأها بصوت عال ونحفظها ونرّددها. وكان عّمي حممود 
طاهر عىل صلة وثيقة بشوقي، وأذكر أّنني سعدت باجللوس إىل شوقي عّدة مّرات، سواء 
يف حمل صولد احللواين، أو يف بيته. ويف إحدى املّرات أعطاين قّصته أمرية األندلس، وكانت 
خمطوطة، ألبدي رأيي فيها، وكنت مل أزل يف السادسة عرش، ولقد جترأت وأبديت فيها 
رأًيا قاسًيا، وكان ذلك غروًرا مّني. وقد كان من الكتب التي بني أيدينا، إىل جانب القرآن، 

مقامات احلريري والبخالء وديوان املتنّبي [...]
كانت لدينا نسخة من ألف ليلة وليلة، ولكّنها مل تكن من الكتب التي نقرأها قراءة 
مشرتكة، كالكتب التي ذكرهتا، وأعرتف أّنني حني قرأهتا أّول مّرة انزعجت انزعاًجا شديًدا 
عىل  الغالب  فاجلو  سطورها،  عليها  حتتوي  التي  املكشوفة  اجلنسّية  األلفاظ  من  وذهلت 
هذا البيت كان يتوّخى الرشاقة يف اللفظ واالبتهاج بالتوفيق يف العثور عليه، لذلك كانت 
اخلطابات التي تبادلناها مكتوبة عىل الغالب بأسلوب أديب متأنق ويشء من احلياة واالنتباه 
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إىل زالت اللسان. كام كان يسود البيت بعض االنطواء ألننا كّنا من املوّظفني من أصل 
تركي، ليس لنا من األمالك الكثري [...]

بدأت الكتابة يف سن مبكرة، السادسة عرشة، ومعظم هذه الكتابات مل أمجعها طبًعا، 
ولكّنني بدأت كتابة القّصة القصرية منذ عام ١٩٢٢-١٩٢٣ إذ ختّرجت من مدرسة احلقوق، 

وكنت متأّثًرا باألدب الرويس، أكثر مّني باألدبني الفرنيس واالنجليزي [...]
كتبت أوائل قصيص يف صحيفة الفجر، ومن بينها قّصة تأّثرت فيها ب إدغار آالن 
بو، وأخرى عن احليوان اسمها فلة مشمش، لولو. أّما أّول قّصة نرشهتا يف السياسة فهي 
قهوة دميرتي وهي قهوة حقيقّية يف مدينة املحمودّية. وقد أعطتني هذه القّصة درًسا انتفعت 

به طوال حيايت.
أتاحت يل، اتصايل املبارش بالطبيعة املرصية واحليوان والنبات وقد كنت قبل ذلك ال 
أفّرق بني القمح والشعري وال أعرف عن الريف غري منظر احلقول، وهذا واضح يف قصيص 

التي كتبتها يف تلك الفرتة، منها، حقل القطن و اجلاموس املربوط عىل الربسيم [...]
وأتاحت يل اتصايل املبارش بالفّالحني، ورابعها اتصايل املبارش وبحرّية باجلنس اآلخر، 

إذ عشت هناك جتربة خصبة وعميقة وعرفت أّول حّب يف حيايت [...]
وأهلها  مرص  بتجربة  االندماج  شديد  أّنني  إّال  بالفصحى  املهووسني  من  أّني  ورغم 
ومعرفتي بالعامّية وتعبرياهتا تفوق ما حصلت عليه منها مبارشة وقد يعود ذلك إىل احلدس 
واِإلحساس غري الواعي، لذلك أدخلت بعض العامّية يف قصيص، ولكّني مل أكتب قّصة 

عامّية خالصة [...]
فعن أهم األفكار التي تنطوي عليها قصيص هي االعالء من شأن اِإلرادة، وهذا ناتج 
عن تصّوري أّن العامل معركة والسالح فيه هو اِإلرادة. وقد جتّلى هذا االهتامم يف مرآة بغري 
زجاج، حيث أشري إىل أّن كالًّ مّنا خزانة مقفلة، وإّن ّرس احلياة يف القدرة عىل اجلذب. 
وفيها تعبري من أربع كلامت، وعجز يدي عن االمتالك، يصف أشخاًصا تضيع منهم 
التنّبه  كذلك  اجلذب.  عىل  االجيابّية  القدرة  يفتقدون  ألّنهم  وأمواهلم  وزوجاهتم  حمافظهم 
للمفارقات ووصف احليوان - فلة. مشمش. لولو، كام صّورت الغريزة اجلنسّية كقّوة واعية 

هلا إرادهتا املستقلة [...]
إّنني أدرى الناس بعيوهبا ولكّنها مع ذلك متثل فهمي اخلاص وأّمهها خلوها من احلوادث، 
للقّصة، فأنا ضّيق الصدر بالرسد وتتابع األحداث، أحّب أن أصل، برسعة إىل املغزى والداللة. 
وكّل ما كان هيّمني يف قنديل أم هاشم، صور الصدام بني الرشق والغرب، بني املادة والروح، 
يعرتفون  النقاد األجانب  أّن  يطمئنني  وما  حتريكه،  يف  املتأّججة  والرغبة  الشعب  مخول  بني 
بقيمتها، كذلك نقادنا، مثل الدكتور عىل الراعي وعىل كل حال ميكن وصف انتاجي بأّنه 

تأّميل وصفي حتلييل، عنرص اخليال فيه ضعيف واحلادثة غري ذات أمهّية [...]
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مؤّلفاته:
أ) قصص وروايات:

قنديل أم هاشم، القاهرة، سلسلة اقرأ، دار   -١
املعارف، ١٩٤٤. قّصة طويلة.

العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  النوم،  صّح   -٢
للكتاب، ١٩٥٤.

العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  وطني،  دماء   -٣
للكتاب، ١٩٥٥.

سلسلة  القّصة،  نادي  القاهرة،  العواجز،  أم   -٤
.١٩٥٥ ،الكتاب الذهبي

كتب  سلسلة  القاهرة،  اهللا،  عىل  خّليها   -٥
للجميع، دار التحرير، ١٩٥٩. سرية ذاتّية.

عنرت وجولييت، القاهرة، دار العروبة، ١٩٦١.   -٦
سارق الكحل، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٧

للكتاب، ١٩٨٥.
الفراش الصغري، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٨

للكتاب، ١٩٨٦.

ب) دراسات ومقاالت:
فجر القّصة املرصّية، القاهرة، سلسلة املكتبة   -١
القومي،  واِإلرشاد  الثقافة  وزارة   ،الثقافّية

١٩٦٠. دراسة.
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  النقد،  يف  خطوات   -٢

العاّمة للكتاب، ١٩٦١. مقاالت يف النقد.
العروبة،  مكتبة  القاهرة،  فابتسامة،  فكرة   -٣

١٩٦١. مقاالت.
روز  مؤّسسة  القاهرة،  فابتسامة،  دمعة   -٤

اليوسف، ١٩٦٦. مقاالت يف األدب.

سلسلة  القاهرة،  الكونسري،  إىل  معي  تعال   -٥
املكتبة الثقافّية، دار الكاتب العريب، ١٩٦٩. 

دراسة.
حقيبة يف يد مسافر، القاهرة، سلسلة كتاب   -٦
اليوم، مؤّسسة أخبار اليوم، ١٩٦٩. مقاالت 

يف الرحالت.
عطر األحباب، القاهرة، دار الكتاب اجلديد،   -٧

.١٩٧١
كتاب  سلسلة  القاهرة،  ظل،  يف  ناس   -٨

اجلمهورّية، ١٩٧١. مقاالت.
الكتاب  دار  القاهرة،  البساطة،  أنشودة   -٩

اجلديد، ١٩٧٢. مقاالت يف النقد.
األهرام  مطابع  القاهرة،  عني،  يا  ليل  يا   -١٠

التجارية، ١٩٧٢. دراسة.
العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  ثقافّية،  مهوم   -١١

للكتاب، ١٩٨٦. مقاالت.
مدرسة املرسح، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -١٢

للكتاب، ١٩٨٦.
العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  املريي،  تراب   -١٣

للكتاب، ١٩٨٦. مقاالت.

ج) ترمجات:
رومان،  جلل  الطّب  انتصار  أو  نوك  دكتور   -١
للتأليف  العامة  املرصّية  املؤّسسة  القاهرة، 

والنرش، ١٩٦٦.
دار  القاهرة،  ستيوارت،  لدسموند  القاهرة   -٢

اهلالل، ١٩٦٩.
القاهرة،  سوندرس،  إليدت  الضليل  األب   -٣

دار اهلالل، ١٩٧٠.

منذ اشتغلت بكتابة القّصة القصرية وأنا أحاول العثور عىل أشكال جديدة، ورّبام كنت 
يف قّصة البسطحي أّول من استخدم الفالش باك، ومن األشكال اجلديدة الشكل الدائري 
كام يف قّصة السلحفات تطري، وتنتهي هذه القّصة من حيث بدأت، وفيها لعبة فنية أخرى 

كانت وليدة إحساس، وتتمّثل يف احتامء البطل احلقيقي وراء بطل ظاهري.

* [مقتطفات من حوار مع املؤّلف يف جزيرة  الرأي األردنية، ١٩٧٦/٣/١٧].
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مطابع  القاهرة،  سادوميانو،  مليكل  البلطة   -٤
األهرام التجارّية، ١٩٧٢.

وتونيو  زوايغ  لستيفان  الشطرنج  العب   -٥
كروغر لتوماس مان، القاهرة، مطابع األهرام 

التجارية، ١٩٧٣.

د) األعامل الكاملة:
مؤّلفات حييى حّقي، القاهرة، ٨ أجزاء، اهليئة   -١
املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٥-١٩٩١. اعداد 

ومراجعة فؤاد دوارة.

عن املؤّلف:
حياة  يف  شمعة  سبعون  يوسف:  شاروين*،   -١
العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  حّقي،  حييى 

للكتاب، ١٩٧٥.
احلواري، أمحد إبراهيم: الراحل إىل األعامق،   -٢
 ،حّقي حييى  قصص  يف  النقدّية  القراءة 
فصول، السنة ٤، رقم ٤ (متوز - آب ١٩٨٢)، 

ص ٥٩-٧٢.
حييى حّقي: ذكريات مطوية كام رواها البنته   -٣
ُنَهى حّقي...، الكويت، دار سعاد الصباح، 

.١٩٩٢

صاحب  وصية  الدين:  صالح  شاطئ،   -٤
العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  القنديل، 

للكتاب، ١٩٩٥.
مدبويل  القاهرة،  وأنا،  هم  صالح:  مريس،   -٥

الصغري، ١٩٩٦.

مقاالت:
ص ٩٠-  ،١٩٧٨ الثاين  كانون  الدوحة،  جمّلة   -١
الثالث  ميالده  عيد  مناسبة  يف  مقاالت   .٩٧

والسبعني.
 Journal of Arabic Literature, 1979, 10  -٢
p. 117.

 Journal of Arabic Literature, 1980, 11  -٣
p. 80.

الكرمل، ١٩٨٣، ٨، ص ٢٧٩.  -٤
أدب ونقد، ١٩٩٣، ١، ٨٩، ص ٦١.  -٥

مراجعات الكتب:
الفصول، متوز ١٩٨٥، ص ١٧٧ و٢١٩.  -١

مقابالت:
احلوادث، ١٩٨٩/١/٦، ص ٥٤-٥٥.   -١

اآلداب، كانون الثاين/شباط ١٩٩٤، ص ٢٤.  -٢



٣٨٩ 

حسني توفيق الحكيم
النوع األديب: كاتب مرسحي، كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٠٢ يف اِإلسكندرية، مرص.
وفاته: ١٩٨٧. 

ثقافته: تعّلم يف مدارس الكّتاب يف بعض القرى يف الدلتا، فمدرسة حممد عيل، مث مدرسة 
دمنهور االبتدائية، والثانوية يف اِإلسكندرية. حائز ليسانس احلقوق من مدرسة احلقوق 

بالقاهرة، ١٩٢٥. بارش بدراسة احلقوق يف باريس ولكنه مل يتممها.

بإدارة  مدير  األهيل؛  القضاء  باِإلسكندرية؛  املختلفة  بالنيابة  عمل  سطور:  يف  حياته 
االجتامعية.  الشؤون  بوزارة  االجتامعي  لِإلرشاد  مدير  املعارف؛  بوزارة  التحقيقات 
عمل يف الصحافة يف أخبار اليوم، مث يف األهرام. مدير عام لدار الكتب. عضو متفرغ 
املّتحدة  العربية  اجلمهورّية  مندوب  والعلوم.  واآلداب  الفنون  لرعاية  األعىل  باملجلس 
وهو  وسام  أرفع  نال   .١٩٥٤ منذ  القاهرة  العربية،  اللغة  جممع  عضو  اليونسكو.  يف 
(تويف  ابن  وله  متزوج  األدب.  يف  التقديرية  الدولة  جائزة  نال  كام  اجلمهورية  قالدة 

وابنة.  (١٩٧٨

السرية:
[نبذة عن حياة املؤلف كشاب، مقتطف من سريته الذاتية، حيايت (انظر أدناه عن املؤلف، 

رقم ١ ]:
مل يرين والدي يوم ولدت... كان متغيًبا يف عمله بعيًدا، يف بلدة صغرية من بالد 
الريف... كان وقتئذ وكيًال لنيابة مركز السنطة ترك والديت تذهب لتلدين يف بلدها 
اِإلسكندرية حيث تتوفر هلا العناية الصحية... وهناك... يف هذا الثغر، ويف حي حمرم 
بك مبنزل أختها الكربى هبطت إىل الدنيا... لتخيفاين وتسكتاين... ذلك أين كام يروون 

كنت طفًال مزعًجا... بشقاوته وعفرتته... (ص ٥٨-٦٠).
كان أخي منذ طفولته عنيًفا جريًئا... ولعله ورث ذلك عن والدته مرياًثا كامًال... 
فكانا بذلك من معدن واحد... مما سبب هلا هي كثًريا من املتاعب... أما أنا فكنت كلام 
كربت ملت إىل اهلدوء والتأمل واختذت الكثري من سامت أيب، لكن مع بركان داخيل يف 

أعامقي هو والديت... (ص ٦٤).
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كنت أذهب إىل الكتاتيب يف كل بلدة نحل هبا... وال بد أهنم أرسلوين إليها منذ سن 
مبكرة جًدا... إىل أن كربت قليًال واستقر بنا املقام يف مدينة صغرية... هي دسوق فيام 
أذكر... فالتحقت مبدرستها الكربى الوحيدة يف البلد: مدرسة اجلمعية اخلريية اِإلسالمية... 
والدي  كان  اهلجاء...  حروف  رموز  أحل  وبدأت  أمريية...  مدرسة  يومئذ  هناك  تكن  مل 

قايض البلد... (ص ٧٤).
مل يستقر يب احلال إّال يوم عّين والدي قاضًيا بالقاهرة... فأصبح يف املقدور عندئذ أن 
ألتحق مبدرسة أمريية... كانت سني وقتئذ قد جاوزت العارشة. فنصح لوالدي بتقدميي 
إىل السنة الثانية االبتدائية مبارشة... فقدم طلًبا بذلك إىل مدرسة حممد عيل االبتدائية يف 
حي السيدة زينب... (ص ٨٤) لكن املدرسة اشرتطت امتحاين... وامتحنوين... فوجدوين 
كانوا  هبا...  يل  عهد  ال  جديدة  مسائل  أمام  احلساب -  يف  - خصوًصا  نفيس  فوجدت 
متقدمني يف الربامج... فكنت أجلس أمحلق يف السبورة وال أفهم شيًئا... (ص ٩٧) وأنا عىل 
جهيل... وتراكم اجلهل عىل اجلهل... فإذا أنا أتدهور تدهوًرا رسيًعا كان يشعرين مبرارة 
شديدة وأمل نفيس فظيع... ومل أجرس... لوال عناية اهللا التي انقذتني يف الوقت املناسب: فقد 
نقل والدي إىل دمنهور... فحولوين إىل مدرسة دمنهور، وعادت إىل نفيس الثقة والروح 
املعنوية القوية... ونجحت آخر العام ونقلت إىل السنة الثالثة... ورست يف دراستي سًريا 
طبيعًيا طيًبا... أما يف دمنهور فقد ابتعدنا عن كل فرجة... وانقطعنا عن كل فن... وهنا 

بدأ عهد قراءيت احلقيقية واستغراقي يف القصص عىل نطاق واسع.
مل يكن والدي يدرك أن لكل سن قراءهتا... كان يعاملني، كأغلب آباء تلك العهود، 
كام لو كنت يف مثل سنه... كان يفرض عيل ما حيبه هو وما يقدره من مطالعات... فكان 
أهون ما وضع يف يدي من كتب وقتئذ هو كتاب إميل القرن العرشين ترمجة أحد زمالئه 
يف القضاء: عبد العزيز بك حممد... (ص ١٠٣) وإلتحقت مبدرسة رأس التني الثانوية ّمث 
بالعباسية (ص ١٢٢) وجاء امتحان آخر العام... ونجحت ونقلت إىل السنة الثانية الثانوية... 
وكان أن نزل علينا ضيًفا يف ذلك الصيف بعض أعاممي الشبان... أكربهم سًنا كان قد خترج 
منذ قليل يف مدرسة املعلمني وعني مدرًسا للحساب يف مدرسة خليل آغا، ومعه شقيقه 
الطالب بالسنة األوىل مبدرسة املهندسخانة، وأختهام الكربى التي تعنى بشؤون مسكنهم 
بالقاهرة يف شقة متواضعة بشارع سالمة يف حي البغالة بالسيدة زينب... فلام علموا بضعفي 
معهم  وأقيم  بالقاهرة  مدرسة  إىل  أحّول  أن  احلساب  مدرس  اقرتح  والرياضة  احلساب  يف 

عامي الدرايس املقبل، ألمهيته... وراقت الفكرة ألهيل... (ص ١٢٩).
مل خيطر عىل بال أهيل وال شك أهنم قذفوا يب إىل احلرية الواسعة وإىل اجلو الفني الرحب 
شهادة  عىل  وحصلت  قدمي...  أضع  مل  حًقا   (١٣٤ (ص  القاهرة...  إىل  يب  قذفوا  يوم 

البكالوريا والتحقت مبدرسة احلقوق إىل أن حصلت عىل الليسانس. (ص ١٦٤-١٦٩).
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عىل أن الفضل يف هذا االجتاه يرجع أيًضا إىل مدرس جديد للغة العربية جاءنا ذلك 
العام... كان معمًما إال أنه عرصي يف تفكريه مل يشأ التقيد كغريه بالربامج العتيقة، فجعل 

حيبب إلينا األدب العريب وجيذبنا إليه باِإلقالل من شعر املديح واحلكم واملواعظ.
أظن   ...الثقيل الضيف  أسميتها  التي  هي  الكامل  احلجم  يف  يل  متثيلية  أول  كانت 
أهنا كتبت يف أواخر عام ١٩١٩ لست أذكر عىل وجه التحقيق... كل ما أذكر عنها... 
(ص  الربيطاين...  االحتالل  وحي  من  كانت  أهنا  هو  طويل،  وقت  منذ  فقدت  وقد 
١٦٣) مل يكن إذن من السهل، بعد حصويل عىل ليسانس احلقوق، أن أقنع والدي بجدية 
العمل لألدب، غري أن والدي أمام إرصاري عىل تكريس حيايت لألدب، رغم الصعوبات 
عّيل  يعرض  فجعل  جدًيا...  أمري  يف  يفكر  بدأ  صدي،  حتاول  التي  والعقبات  والنصائح 
خماوفه برصاحة... وختم والدي حديثه معي بقوله ومع ذلك فها هو ذا لطفي السيد... أنه 

...موجود... تعال معي نعرف رأيه
جدول  يف  وقيد  احلقوق  ليسانس  عىل  حصل  توفيق...  ابني  هذا  والدي:  له  قال 
املحامني املشتغلني، لكن ميله متجه إىل األدب... قال لوالدي: إرسله إىل أوروبا، حيّضر 
الدكتوراه، فإذا عاد هبا عّين أستاًذا يف اجلامعة التي تزعم احلكومة إنشاءها وفتحها قريًبا 
أو يف القضاء املختلط حيث اِإلقامة يف مدن كربى كالقاهرة أو اِإلسكندرية أو املنصورة 
 ...أظن هذا هو احلل :فالتفت والدي نحوي قائًال ...مما يتيح له إشباع هوايته لألدب

(ص ٢٨٩-٢٩٠).
ويف يوم السفر عانقت والديت وجديت ودموعهام تنهمر... وذهبت بحقائبي مع والدي 
إىل امليناء... وصعدت إىل الباخرة... ووقفت عىل ظهرها، اتطلع إىل والدي عىل الرصيف، 
كان  تتحرك...  والباخرة  مبنديله،  مث  بيده،  يل  يلوح  البيضاء  شمسيته  حتت  واقف  وهو 
أسال  مما  هادىء،  وداع  حتت قناع  شعوره  يكتم  وهو  هذا األدب الرزين  منظر  منظره، 

دمعتي عىل الرغم مني... وابتعدت مرص واجتهت أنا نحو املصري املجهول...
...زهرة العمر وقضيت يف باريس تلك األعوام املوصوفة بالتقريب يف كتايب

عدا  ما  معي،  محلتها  قد  كنت  التي  ذاهتا  باحلقيبة  عدت  بالدي...  إىل  وعدت 
القانون...  يف  الدكتوراه  عليه:  للحصول  ذهبت  ما  وهو  به...  أعد  مل  واحًدا  شيًئا 

(ص ٢٩٢-٢٩٣).
[املقطع التايل من حوار يف احلوادث، ١٩٨٥/٣/٢٩، ص ٧٨-٨١].

عندما كتبت عودة الروح صدرته بحاجة فرعونية من كتاب املوتى الفرعوين فقالوا 
يومها، كام قالوا فيام بعد، أن احلكيم غري عريب، أنه فرعوين... ويف الواقع أنا لست رجل 
شعارات، أنا رجل شعور وشعوري هو الذي كتب عصفور من الرشق، والرشق هنا هو 

الرشق العريب ال غريه. أنا مرصي وعريب مًعا.
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يومها  هناك  يكن  مل  ألنه  الهتام  تصحيًحا  هذا  يكن  مل  الرشق  من  عصفور  جاء  ّملا 
من يتهمنا. وكان العامل العريب يومها خاضًعا بدوره لالستعامر. ومل يكن أحد منا متهًما. 
لقد كتبت عصفور من الرشق بشكل عفوي ال رًدا عىل اهتام من أحد. و   عصفور من 
الرشق كام ترى كان نتيجة شعور داخيل. نتيجة شعوري الداخيل اليل ما هوش مرسوم. 
هي  السياسة  من  أقوى  حاجة  هناك  العروبة.  بل  الفرعونية  ليست  رأيت،  كام  طبيعتنا، 
العروبة نفسها، ال عروبة الشعارات وال يشء من ذلك. فآمنت هبذا وابتدأ تفكريي يتجه 
حلضارة  وكأحياء  قوية  وكتلة  كوحدة  جيمعهم  ما  العرب  أن  وهو  به  أنادي  يشء  نحو 
عربية صحيحة هو يشء واحد: جامعة عربية أخرى. مش جامعة عربية أساسها السياسة، 
ده  النهار  متغرية...  هي  اليل  السياسة  مش  بتاعها  األساس  يكون  ثقافية،  عربية  جامعة 
فيها  تتدخل  كثرية  واجتاهات  ايه،  عارف  مش  وبعدين  متخاصمني  وبكره  مصطلحني 
الديني  الثقايف  والرتاث  األصول  اساسها  عربية  جامعة  نعمل  احنا  ال.  الكربى.  الدول 
الواحد اليل هو خارج من الكتاب املقدس الساموي اليل قال عليه القرآن: التوراة واِإلنجيل 
والقرآن وموسى وعيسى وحممد... ما هو ده األساس اليل خرج من العروبة. مث أن عندنا 
كانوا  إن  مسيحيني.  أو  مسلمني  كنا  سواء  العروبة...  وهي  هبا  كلنا  نتكمل  واحدة  لغة 
عاوزين يعملوا نفسهم شخصية مستقلة فليكن لكن... دي رح تكون أيًضا حساب البلد 
الواحد اليل هم جزء منه... الرشق العريب ده ال يتجزأ. ده اسمه رشق عريب وعصفور 
كانت  مرص  من  عصفور  كانت  لو  مرص.  من  عصفور  مش  ده...   العريب الرشق  من 
خالص سارت عليي إنني فرعوين. لكن عودة الروح فقط هي مرصية علشان األسباب 
يف  العربية  تتكمل  ال  التي  األخرى  والدول  هذا...  يفهموا  أن  العرب  وعىل  السياسية... 

الرشق األوسط.
[املقطع التايل من حوار يف النهار الدويل، ١٦-١٩٨٥/٩/٢٢، ص ٤٢-٤٣].

نعم يا ريب لن اكتمك حديًثا، ومل يبق يل يف حيايت اآلن سوى احلديث معك. فقد 
عشت احلياة التي قدرهتا يل أكثر من مثانني عاًما. جعلت أهيم خالهلا يف كل واد حامًال 
قلًما أمأل به األوراق بني جد وهزل. وال أظن أين فعلت بذلك خًريا كثًريا. ولكني أذكرك 
احلديث  ولكن  بصري.  سميع  ألنك  تسمعني  أنك  واعمل  طويًال،  إليك  واحتدث  كثًريا، 
معك ليس بيسري، ألنك عليم بكل يشء، وما أقوله تعرفه، وليس من حقي أن أسألك 
أنت  حتدثني  حتى  أنا  أكون  ومن  وحًيا،  إال  أنت  تكلمه  أن  لبرش  وليس  رًدا،  أو  إجابة 
بالوحي، لن يقوم إذن بيننا حوار إال إذا سمحت يل أنت بفضلك وكرمك أن أقيم احلوار 

.بيننا ختّيًال وتأليًفا، وأنت السميع ولست أنت املجيب
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مؤّلفاته:
(مالحظات:

لقد صدرت مجيع الكتب التالية عن القاهرة   -
إّال يف حال ذكر مكان آخر.

اخلاّصة  األعامل  من  تذكر  ال  عاّمة  بصورة   -
القصص  أو  املرسحّيات  أو  املقاالت  باملؤّلف 
يف  نرشت  ولو  صفحة  املئة  تتجاوز  مل  التي 

كّراسات صغرية منفصلة.
صدرت  التي  احلكيم  مؤّلفات  من  الكثري  إّن   -
سبق  مؤّلفات  عن  نسخة  هي  السّتينات  بعد 
أو  املحتويات  أو  العناوين  بتعديل  نرشها 
كالمها. وفيام ييل حاول اُملراجع إدراج األعامل 
التي نرشت أّول ما نرشت عىل شكل كتاب. 
يف  وشاملة  كاملة  احلكيم  بأعامل  قائمة  وجتد 
دراسة نبيلة مجعة املفصلّية بعنوان: احلكيم يف 
ببليوغرافية، عامل الكتاب، عدد ١٩، ٧-٨-

١٩٨٨/٩، ص ٦٦-١٢٥.)

أ) مرسحّيات:
أهل الكهف، مكتبة مرص، ١٩٣٣.  -١
أهل الفن، مطبعة اهلالل، ١٩٣٤.  -٢

شهرزاد، دار الكتب املرصية، ١٩٣٤.  -٣
حممد، جلنة التأليف والرتمجة والنرش، ١٩٣٦.  -٤

مكتبة   :١ ج  احلكيم،  توفيق  مرسحيات   -٥
النهضة املرصّية، ١٩٣٧؛ ج ٢: مكتبة النهضة 

املرصية، ١٩٣٨. جمموعتان من مرسحّياته.
 .١٩٣٨ اآلداب،  مكتبة  الشيطان،  عهد   -٦

قصص وحماورات مرسحّية.
التوكل،  مطبعة  احلكم،  مشكلة  أو  براكسا   -٧
جملس  مرسحية  عىل  بنيت  مرسحية   .١٩٣٩

النساء الرستوفانيس.
حماورة   .١٩٤٠ مرص،  مطبعة  اِإلنشاد،  نشد   -٨

مرسحية بني سليامن وشلمت.
بجامليون، مكتبة اآلداب، ١٩٤٢.  -٩

سليامن احلكيم، مكتبة اآلداب، ١٩٤٤.  -١٠

رصاصة يف القلب، مكتبة اآلداب، ١٩٤٤.  -١١
 .١٩٤٩ اآلداب،  مكتبة  أوديب،  امللك   -١٢
املأساة  بني  العالقة  عن  للمؤلف  مقّدمة  مع 

اِإلغريقّية القدمية واملرسح العريب احلديث.
 .١٩٥٠ اآلداب،  مكتبة  املجتمع،  مرسح   -١٣

جمموعة من املرسحّيات.
رحلة إىل الغد، مكتبة اآلداب، ١٩٥١.  -١٤
دقت الساعة، روز اليوسف، ١٩٥٤.  -١٥

األيدي الناعمة، مكتبة اآلداب، ١٩٥٤.  -١٦
إيزيس، مكتبة اآلداب، ١٩٥٥.  -١٧

املرسح املنّوع، ١٩٢٣-١٩٥٥، مكتبة اآلداب،   -١٨
١٩٥٦. جمموعة من املرسحّيات.
الصفقة، مكتبة اآلداب، ١٩٥٦.  -١٩

والنرش،  للطبع  التحرير  دار  العذري،  احلّب   -٢٠
.١٩٥٧

لعبة املوت، مكتبة اآلداب، ١٩٥٧. جمموعة   -٢١
من املرسحّيات.

أشواك السالم، مكتبة اآلداب، ١٩٥٧.  -٢٢
يا طالع الشجرة، مكتبة اآلداب، ١٩٦٠.  -٢٣
السلطان احلائر، مكتبة اآلداب، ١٩٦٠.  -٢٤
الطعام لكل فم، مكتبة اآلداب، ١٩٦٣.  -٢٥

رحلة الربيع واخلريف، دار املعارف، ١٩٦٤.  -٢٦
شمس النهار، مكتبة اآلداب، ١٩٦٥.  -٢٧

.مرسواية .بنك القلق، دار املعارف، ١٩٦٦  -٢٨
مصري رصصار، مكتبة اآلداب، ١٩٦٦.  -٢٩

الكتاب  دار  بريوت،  ط ٢،  الزمن،  مع   -٣٠
اللبناين، ١٩٧٣.

 ٤  .١٩٧٣ الرشوق،  دار  بريوت،  احلمري،   -٣١
حماورات مرسحية عن موضوعات سياسية.

ب) قصص وروايات:
عودة الروح، جزءان، مطبعة الرغائب، ١٩٣٣.  -١
القرص املسحور، دار النرش احلديث، ١٩٣٦.   -٢

باالشرتاك مع طه حسني.
التأليف  جلنة  األرياف،  يف  نائب  يوميات   -٣

والرتمجة والنرش، ١٩٣٦.
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والرتمجة  التأليف  جلنة  الرشق،  من  عصفور   -٤
والنرش، ١٩٣٨.

راقصة املعبد، مطبعة التوكل، ١٩٣٩.  -٥
الرباط املقّدس، مكتبة اآلداب، ١٩٤٤.  -٦

أشعب، أمري الطفيليني، دار اهلالل، ١٩٤٥.  -٧
قصص توفيق احلكيم، يف جزءين، ١٩٤٩.  -٨

عصا احلكيم، مكتبة اآلداب، ١٩٥٣. قصص   -٩
كتبها املؤلف بني عامي ١٩٤٦ و ١٩٥٣.

عدالة وفن [وحتت عنوان آخر]: من ذكريات   -١٠
الفن والقضاء، دار املعارف، ١٩٥٣.

اآلداب،  مكتبة  فلسفية،  قصص  أُهللا،  أرين   -١١
.١٩٥٣

ليلة الزفاف، مكتبة اآلداب، ١٩٦٦.  -١٢
اهللا  والشيطان:  املؤمن  واِإلنسان:  العصفور   -١٣
وسؤال احلريان، اهليئة املرصية العاّمة للكتاب، 

١٩٧٨. ثالث حكايات لألطفال.

ج) دراسات ومقاالت:
والرتمجة  التأليف  جلنة  الفكر،  شمس  حتت   -١

والنرش، ١٩٣٨.
محار احلكيم، مكتبة اآلداب، ١٩٤٠.  -٢

التوكل،  مطبعة  األخرض،  املصباح  حتت   -٣
.١٩٤١

 .١٩٤١ التوكل،  مكتبة  الظالم،  سلطان   -٤
مبرسحّية  ملحقة  اِإلنسان  قدر  يف  مقاالت 

صالة املالئكة عن نفس املوضوع.
 .١٩٤١ اآلداب،  مكتبة  العاجي،  الربج  من   -٥
الرسالة  جمّلة  يف  كتبها  مقاالت  من  جمموعة 

.١٩٣٨-١٩٤١
زهرة العمر، مطبعة التوكل، ١٩٤٣. رسائل   -٦

متبادلة.
 .١٩٤٥ اآلداب،  مكتبة  يل،  قال  محاري   -٧
حماورات مرسحية ومقاالت يف قضايا سياسية.
 .١٩٤٥ اآلداب،  مكتبة  احلكم،  شجرة   -٨
حماورات مرسحية ومقاالت يف قضايا سياسية.

فن األدب، مكتبة اآلداب، ١٩٥٢.  -٩

املعارف،  دار  والقضاء،  الفن  ذكريات  من   -١٠
١٩٥٣. مقاالت.

تأّمالت يف السياسة، روز اليوسف، ١٩٥٤.  -١١
مكتبة  والفن،  احلياة  يف  مذهبي  التعادلية:   -١٢

اآلداب، ١٩٥٥.
أدب احلياة، الرشكة العربّية للطباعة، ١٩٥٩.  -١٣

سرية   .١٩٦٤ اآلداب،  مكتبة  العمر،  سجن   -١٤
ذاتّية.

قالبنا املرسحي، مكتبة اآلداب، ١٩٦٧.  -١٥
العريب،  الوطن  بريوت،  والفن،  الفكر  بني   -١٦

.١٩٧٠
رحلة بني عرصين، مطبعة األهرام التجارّية،   -١٧

.١٩٧٢
اليوم،  أخبار  مؤسسة  والفن،  والقانون  أنا   -١٨

.١٩٧٣
والكامل،  األصيل  النص  الوعي،  عودة   -١٩
بريوت/القاهرة، دار الرشوق، ١٩٧٤. مقالة 
بني  احلديثة،  املرصية  الثورة  فرتة  يف  سياسية 

عامي ١٩٥٢ و ١٩٧٢.
وثائق يف طريق عودة الوعي، بريوت/القاهرة،   -٢٠

دار الرشوق، ١٩٧٥.
خمتار تفسري القرطبي، اجلامع الحكام القرآن،   -٢١
األنصاري  أمحد  ابن  حممد  اهللا  عبد  أليب 
للكتاب،  العاّمة  املرصية  اهليئة  القرطبي، 

١٩٧٧. حتقيق ومقدمة لتوفيق احلكيم.
نظريات يف الدين والثقافة واملجتمع، املكتب   -٢٢

املرصي احلديث، ١٩٧٩.
حتّديات سنة ٢٠٠٠، املركز الثقايف اجلامعي،   -٢٣

.١٩٨٠
أحاديث األربعاء: القضايا الدينية التي أثارهتا،   -٢٤

مكتبة اآلداب، ١٩٨٣.
 .١٩٨٣ اآلداب،  مكتبة  عهدين،  بني  مرص   -٢٥

مذكراته من سنة ١٩٢١ إىل سنة ١٩٧١.
ثورة الشباب: قضية القرن احلادي والعرشين،   -٢٦

مكتبة اآلداب، ١٩٨٤.
يف الوقت الضائع، مؤّسسة األهرام، ١٩٨٧.  -٢٧
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عن املؤّلف:
حيايت، بريوت، دار الكتاب اللبناين، ١٩٧٤.   -١
من  رجوعه  إىل  طفولته  من  الذاتية  سريته 

باريس.
رقم  الدوحة،  جملة   ،قصة حول  ذكريات   -٢
ص ٢٠-٢٧.   ،(١٩٧٨ الثاين  (كانون   ٢٥

مذكراته منذ سنة ١٩٤٤.
 Long, Richard: Tawfiq al-Hakim:  -٣
 Playwright of Egypt, London, Ithaca
Press, 1979.

 Fontaine, Jean: Mort-Resurrection: une  -٤
lecture de Tawfiq al-Hakim, Tunis, Edi-
tions Bonslama, 1979.

 Starkey, Paul: From the ivory tower:  -٥
 a critical study of Tawfiq al-Hakim,
London, Ithaca Press, 1987.

جمّلة عامل الكتب، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٦
عدد   ،٧-١٩٨٨/٩/٨  ،١٩ العدد  للكتاب، 
جمموعة  يتضّمن  احلكيم.  توفيق  عن  خاص 
عن  مجعة  لنبيلة  نفسّية  دراسة  منها  دراسات 

مؤّلفات احلكيم الكاملة وما كتب عنه.
حمفوظ،  نجيب  وأنا:  هم  صالح:  مريس،   -٧
الخ،  احلكيم،  توفيق  إدريس،  يوسف 

القاهرة، مدبويل الصغري، ١٩٩٦.
فرج، الفريد: رجل بال روح: مرسحية جمهولة   -٨
اهلالل،  دار  القاهرة،  احلكيم،  توفيق  باسم 

.١٩٩٨

مقاالت:
 Journal of Arabic Literature, 1977, 8,  -١
p. 136.

فصول، شتاء ١٩٧٧، ص ١٣٥.  -٢
عطية*، أمحد حممد: توفيق احلكيم وعروبة   -٣

مرص، اآلداب (بريوت)، سنة ٢٧، ترشين 
األول ١٩٧٩، ص ٣-١٥. نقد.

فصول، كانون األول ١٩٨٩، ص ١١٥.  -٤
 Journal of Arabic Literature, 20, 1989,  -٥
part 2, p. 209.

إبداع، كانون األول ١٩٩٨، ص ٢١.  -٦
البحرين الثقايف، ٢٣، ٢٠٠٠، ص ١٥٣.  -٧

 Journal of Arabic Literature, 31, 2000,  -٨
part 3, p. 222.

مراجعات الكتب:
 Journal of Arabic Literature, 1978, 9,  -١
p. 138 about his play The tree climber.

عودة  عن  ص ٥٩،   ،١٩٨١  ،٤ الكرمل،   -٢
الروح؛ ١٤، ١٩٨٤، ص ٢١٢.

املعرفة، ٣٦٦، آذار ١٩٨٤، آذار، ص. ٧٣،   -٣
عن امللك أوديب.

إبداع، كانون الثاين ١٩٩٩، ص. ١٦٧، عن   -٤
السلطان احلائر.

مقابالت:
الكفاح العريب، ٦-١٩٨٣/٦/١٢، ص ٣٨-٤١.   -١

الصّياد، ١٤-١٩٨٣/١٠/٢٨، ص ٤٤-٤٥.  -٢
أفكار، ٦٧، ١٩٨٣، ص ٨٤.  -٣

ص ٤٣   ،١٦-١٩٨٥/٩/٢٢ الدويل،  النهار   -٤
و٤٤. 

احلوادث، ١٩٨٥/٤/٢٩، ص ٧٨-٨١.   -٥
ص ٥٤-٥٦.   ،١٩٨٧/٩/٢٨ احلوادث،   -٦
جهاد  إىل  احلكيم  توفيق  من  ورسالة  مقابلة 
األدب  يف  ودوره  احلكيم  فكر  عن  فاضل 

العريب.
الوسط، ١٩٩٨/٤/٢٧، ص ٥٠-٥٢.  -٧



 ٣٩٦

محمد عبد الرحمن الَحْلوي
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٢٢ يف فاس، املغرب.
وفاته: ٢٠٠٤.

بفاس  القرويني  جامعة  دخل  ١٩٣٥؛  سنة  حتى  املحلية  الكتاتيب  علومه  حصل  ثقافته: 
١٩٣٥-١٩٤٧، ومنها حصل عىل ليسانس اللغة العربية وآداهبا.

األساتذة  مبدرسة  أستاذ  ١٩٤٤-١٩٦٧؛  بفاس  القرويني  بجامعة  أستاذ  سطور:  يف  حياته 
بتطوان، ١٩٦٧-١٩٧٨؛ مفتش التعليم الثانوي بإقليم تطوان ١٩٧٨-١٩٨٢. حالًيا متقاعد. 
التحق بكتلة العمل الوطني التي أصبح اسمها: حزب االستقالل سنة ١٩٣٦، كرس جهوده 
تقدمي  عند   ١٩٤٤ احداث  يف  أعضائها  مع  وُسجن  صفوفها  داخل  الوطنية  القضية  خلدمة 
وثيقة االستقالل، سافر خارج بلده مرة فقط وهي سفرة إىل تونس للمهرجان الشعري، 

وله ولدان من زواج سابق.

السرية:
بالتزامها  عرفت  حمافظة  أرسة  يف  ونشأت   ،١٩٢٢ يناير  سادس  بفاس  املغرب  يف  ولدُت 
بقيم الدين وتشبثها بتعاليمه. وابتدأت تعليمي فيها مروًرا بالكّتاب وانتهاء بجامعة القرويني 
التي سلخت فيها من العمر اثنتي عرشة سنة أحرزت بعدها سنة ١٩٤٧ عىل االجازة يف 
اللغة واألدب العريب، فقد كنت منذ البداية شغوًفا باألدب مياًال إىل تذوق الشعر ومعجًبا 
بأعالمه يف عصوره الذهبية الزاهرة. ومن هنا كان انكبايب عىل دراسة الشعر واِإلرتواء من 
أنشىء  كنت  حيايت  من  مبكرة  سن  ويف  دفعها...  أستطيع  ال  رغبة  وليد  األصيلة  منابعه 

القصائد التي ألقيها يف احلفالت الدينية والوطنية فتنال رىض وإعجاب السامعني.
وكان مما غّدى شاعريتي انتفاضة الشعب املغريب التي جّندت كل الطاقات للسري هبا 
يف معركة النضال والتحرير من نري االحتالل وفّجرت قرائح الشعراء وامّدهتم بروح تتحدى 
بإشعاعها كل قوى االحتالل... ويف غمرة هذا احلامس ال يسع الشاعر أن يقف مكتوًفا 
أمام األحداث التي يسطرها الشعب بدمه، وال جيمل به أن يلتزم احلياة يف معركة املصري.

عيد  مبناسبة  وتذاع  الصحف  يف  تنرش  كانت  التي  الوطنية  قصائدي  كانت  وهكذا 
العرش الوطني مثار ازعاج وقلق لرجال احلامية.
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حدث ذات مرة أن نّبهني املسؤول الفرنيس يف االذاعة اجلوية بفاس برضورة حذف 
األبيات احلمراء املشطوبة عند االلقاء فأبديت له موافقتي وعندما رشعت يف اِإللقاء أخذت 
 ،هنا بيت حذفته الرقابة، هنا بيتان حذفتهام الرقابة :أرفع صويت عند كل مشطوب قائًال
واحتج الفرنيس عىل ما فعلت فقلت له: إن السامع سيالحظ ما يف الشعر من اختالل 
فال بّد إذن أن أنّبهه إىل أن ذلك من عمل الرقابة وال عيب يف ذلك ما دام الشعب قد تعّود 

.منكم هذه الرقابة
وجاءت احداث االستقالل الدامية سنة ١٩٤٤ فاعتقل الفرنسيون قادة احلركة الوطنية 
وأنصارها وكنت ممن نكبوا يف هذه األحداث فاعتقلت وحكم عيل بسنة ونصف سجًنا.

وبدأت األمور تستقر فتهيأت يل مباراة الدخول إىل القرويني وعينت هبا أستاًذا سنة 
أستاًذا  هبا  الشتغل  تطوان  إىل  انتقلت  حيث   ١٩٦٧ سنة  إال  فيها  العمل  أغادر  ومل   ١٩٤٨
يف مدرسة األساتذة العليا مث مفتًشا للتعليم الثانوي باالقليم إىل أن أخذت راحتي وانتهت 

حيايت اِإلدارية سنة ١٩٨٢، وتسلمت قرار املعاش فقلت:

اخــــــتــــــيــــــارقــــــــــــــــــــــرار فـــــــــيـــــــــه لـــــــلـــــــنـــــــفـــــــس الـــــــــــقـــــــــــرار فــــــــيــــــــه  يل  يــــــــبــــــــد  مل  وان 
ــــــتــــــوظــــــيــــــف عـــنـــي ــــــفــــــك ســــــــالســــــــل ال أدار!  ي وال  أديــــــــــــــــــر  ال  فـــــــأصـــــــبـــــــح 

ونرشت أول جمموعة شعرية أنغام وأصداء سنة ١٩٦٥ واعتزم نرش املجموعة شموع التي 
ما تزال خمطوطة يف انتظار التغلب عىل متاعب النرش وتكاليفه املرهقة... وحتت الطبع أنوال 

وهي لوحات شعرية ألكرب معركة يف حرب الريف.
وإذا كان ال بد لشاعر أن جيدد املدرسة التي تأثر هبا فواضح يف كل ما كتبته إىل اآلن 
ان اجتاهي يف الدراسة إىل أصول األدب وأمهاته كان له أثر متميز وبصامت بارزة يف شعري 
ال ميكن أن ختتفي. مما يشّهر به البعض ويعّده تبعية وتقليًدا.... وهو، لو كان تقليًدا، قد 
يكون خًريا من هذا الذي نقرأه من شعر ال هوية له رشقية وال هوية له غربية... فانطالًقا 
هلا  وفًيا  عشت  فقد  وسامهتا  بأسلوهبا  عربية  تبقى  أن  جيب  العربية  القصيدة  بأن  إمياين  من 
متفتًحا عىل كل جديد رؤية وموضوًعا. فكتبت عن ماسح األحذية، وعن األعمى، وعن 
القمر، وعن املركبة، وعن التورو، وعن السوق يف البادية، وعن القمل، وعن األطلس، 
وعن الطاووس اِإلنساين، وعن البحر وعن بدر. وعن الفار، وعن دنيا العرب، وفلسطني. 
والصحراء املغربية وثورة اجلزائر ونرشت يف الصحف الوطنية كل ما كتبت. خاصة يف العمل 

ودعوة احلق.
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مؤّلفاته:
السلمي،  دار  البيضاء،  الدار  وأصداء،  أنغام   -١

.١٩٦٥

الدار  املغربّية،  العامية  يف  الفصحى  معجم   -٢
البيضاء، املدارس، ١٩٨٨.



٣٩٩ 

محّمد رشاد محّمد الصالح الَحْمَزاوي
والدته: ١٩٣٤ يف تاله (والية القرصين)، تونس.

ثقافته: حّصل علومه يف الكّتاب يف تاله؛ فاملدرسة الصادقّية االبتدائّية واملتوّسطة والثانوّية؛ 
اللغة  يف  الدولة  دكتوراه  عىل  وحصل  هبولندا.  ليدن  وجامعة  بفرنسا  الرسبون  فجامعة 

واآلداب.

حياته يف سطور: مدير معهد بورقيبة للغات احلّية بتونس، ١٩٧٠-١٩٧٤؛ مدير دار املعّلمني 
مدير  ١٩٧٦-١٩٧٨؛  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  مدير  ١٩٧٤-١٩٧٦؛  بتونس،  العليا 
املركز الثقايف الدويل باحلاممات. أستاذ كريس يف اللغة بكّلية اآلداب. مدير مكتبة التعريب 
تونس،  طلبة  اّتحاد  من  كّل  عضو  الرباط.  يف  والعلوم  والثقافة  للتعليم  العربّية  للمنظمة 
واالّتحاد العام التونيس للشغل واحلزب احلّر الدستوري، واّتحاد الكّتاب التونسّيني. سافر 
إىل كّل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا واالّتحاد السوفيايت وسورية ولبنان 
أقام  دروسه  فرتة  ويف  املّتحدة.  والواليات  لنكا  ورسي  واجلزائر  واملغرب  والعراق  ومرص 
بفرنسا ٤ سنوات وهبولندا ٧ سنوات. ونال وسام االستقالل ووسام اجلمهورّية. متزّوج 

وله ثالثة أوالد.

السرية:
أنا من مواليد ١٢ مارس ١٩٣٤ بقرية تالة الواقعة عىل احلدود التونسّية اجلزائرّية بالوسط الغريب 
من اجلمهورّية التونسّية. فهي منطقة جبلّية شديدة الربد فالحية واحلياة فيها عرس ويرس 
وإن كان العرس فيها غالب عىل أهل الفقر من بالدنا. بتلك البلدة تعّلمت القرآن يف الكّتاب 
وحفظت منه الكثري وكرّرته. ولقد تأّثرت بتلك املدرسة الشعبّية اِإلنسانّية وتركت يف نفيس 
حالوة ومرارة سّجلت منها القليل يف بودودة مات. ولقد كنت أترّدد عىل املدرسة العربّية 
الفرنسّية حتى السنة اخلامسة ّمث حتّولت إىل مدرسة فرنسّية حمضة مبدينة الكان ّمث بعد ذلك 
التحقت بفرع املدرسة الصادقة ودخلت بعدها املدرسة الصادقة الثانوّية. فتوّفرت يل سعة 
عظيمة ربطت بني حضارتني متنازعتني يف الظاهر - احلضارة العربّية اِإلسالمّية واحلضارة 
الفرنسّية - متكاملتني يف العمق والوجود. فبقدر ما كّنا نستمتع بدروس األدب العريب كام 
نتحّسس ونكتشف روائع األدب الفرنيس. فكان جيلنا حيمل يف قلبه نورين من الفكر 

اِإلنساين سيكون له عظيم األثر يف حيايت وسلوكي.
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مؤّلفاته:
أ) قصص ومرسحّيات:

التونسّية  الرشكة  تونس،  مات،  بودودة   -١
للنرش، ١٩٦٢. رواية.

الدار  تونس،  الريش،  وتريب  تعيش  طرننو   -٢
التونسّية للنرش، ١٩٧٥. قصص.

يف  الصارخون  (و)  القرية  يف  الشياطني   -٣
العريب  الدار  (ليبيا)،  طرابلس  الصحراء، 

للكتاب، ١٩٧٦. مرسحّيتان.
زمن ُتّرهات، تونس، الدار التونسّية للنرش،   -٤

١٩٨٨. مرسحّية.
الصدق،  خطاب  من  هارب  وهدر:  سفر   -٥

.١٩٩٨ ،L’Harmattan ،باريس

ب) دراسات ومقاالت:
L’Académie Arabe de Damas et le pro-  -١
 blème de la modernisation de la langue
 arabe, Leiden, E.J. Brill, 1965.

العربّية واحلداثة أو الفصاحة فصاحات، تونس،   -٢
مقاالت   .١٩٨٢ الرتبية،  لعلوم  القومي  املعهد 

عن اللغة العربية والتكنولوجيا احلديثة.

من قضايا املعجم العريب عىل ضوء اللسانيات،   -٣
تونس، رشكة فنون الرسم، ١٩٨٢.

املنهجّية العاّمة لرتمجة املصطلحات وتوحيدها   -٤
دار  بريوت،  العريب)،  (امليدان  وتنميطها 

الغرب اِإلسالمي، ١٩٨٦.
العربّية،  اللغة  يف  احلديثة  اللغوّية  املصطلحات   -٥
واجلزائر،  للنرش،  التونسّية  الدار  تونس، 

املؤّسسة الوطنّية للكتاب، ١٩٨٧.
أعامل جممع اللغة العربّية بالقاهرة، مناهج ترقية   -٦
اللغة تنظًريا ومصطلًحا ومعجًما، بريوت، دار 
الغرب اِإلسالمي، ١٩٨٨. وهي الرتمجة العربّية 
بالفرنسّية  نرشهتا  التي  الدكتوراه  ألطروحة 
سنة  بتونس  اِإلنسانّية  والعلوم  اآلداب  كلية 

.١٩٧٥
واالدارّية  القانونّية  احلضارّية:  املفاهيم  معجم   -٧
واالجتامعّية والسياسّية، تونس، كتابة الدولة 

للبحث العلمي والتكنولوجيا، ١٩٩٨.

لقد زاولت تعليمي العايل بتونس ّمث بفرنسا وهولندا. وعدت من تلك الرحلة ويف يدي 
دكتوراه دولة يف اللغة واآلداب العربّية وإجازة يف اللغات السامية (عربّية وآرامية ورسيانّية). 
فكانت جولة غريبة تعّرفت فيها عىل عجائب الغرب وشاهدت فيها مآثر وفجائع تركت 
يف نفيس ذكرى رصاع بغيض بني بالد اِإلسالم وبالد الغرب ألّنه كثًريا ما يعتمد عىل 
الرتهات واملهاترات والسطحّيات. ولقد سعيت أن أعّبر عن حرييت تلك يف بودودة مات 

وطرننو ومرسحّيايت.
إّن حميطي وسلوكي وثقافتي قد أّثروا ّيف تأثًريا كبًريا وجعلوين أحّس حساسّية خاصة 
العدالة  وعن  الذات  عن  البحث  فبني  بالدي،  ومنها  الثالث،  العامل  أقطار  فيه  تتخّبط  مبا 
االجتامعّية والشوق إىل بلوغ منزلة إنسانّية حمرتمة فظهر يل ذلك الرصاع يبدأ دائًما ببدعة 
وكثًريا ما ينتهي مبحنة عّبرت عنها مبا أسّميه األدب الواقعي املحتار أو الواقعّية املزعجة التي 

حتياها شعوبنا بني الغيبة واليقظة سعًيا وراء بلوغ طرائق النور.



٤٠١ 
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النوع األديب: ناقد، كاتب مرسحي.

والدته: ١٩٣٧ يف كفر الزيات، مرص.
وفاته: ٢٠٠٦.

إىل  بعدها  انتقل  ١٩٤٧-١٩٥١؛  الزيات،  كفر  االبتدائية،  الدين  صالح  يف  تعّلم  ثقافته: 
مدرسة السكوربجي املتوسطة والثانوية، كفر الزيات، ١٩٥١-١٩٥٦؛ دخل كلية اآلداب، 
 ١٩٦٥ سنة  املاجستري  عىل  حصل   .١٩٥٦-١٩٦٠ االنجليزية،  اللغة  قسم  القاهرة،  جامعة 
والدكتوراه سنة ١٩٦٨ يف األدب اِإلنجليزي (دراما) من جامعة كورنيل بالواليات املتحدة 

األمريكية.

حياته يف سطور: دّرس منذ ختّرجه عام ١٩٦٠؛ أستاذ لغة إنجليزّية يف جامعة القاهرة. عضو 
-١٩٧١ عام،  مّدة  بالعراق  دّرس  املتخصصة.  القومية  واملجالس  للثقافة  األعىل  املجلس 
١٩٧٢؛ وبالسعودية مخسة أعوام، ١٩٧٥-١٩٧٧، وأقام بالواليات املتحدة للدراسة ١٩٦٤-

١٩٦٨. زار انجلرتا، فرنسا وايطاليا. متزوج وله ثالثة أوالد.

السرية:
ولدُت يف ٥ نوفمرب عام ١٩٣٧ يف قرية مرصية تقع يف وسط الدلتا بالقرب من مدينة صناعية 
هي مدينة كفر الزيات أحد مراكز مديرية الغربية. وقد جاء مولدي يف الوقت الذي كان 
العامل يقرتب فيه برسعة من احلرب العاملية الثانية. ورغم البيئة الزراعية التي أحاطت يب من 
كل جانب إال أنني نشأت يف أرسة توارث كبريها حرفة التجارة ألجيال ال أذكرها. كل 
الرضير  جدي  عن  اآلخر  هو  ورثها  الذي  عمي  عن  القطن  جتارة  ورث  أيب  أن  أعرفه  ما 
الشديد الذكاء كام يقولون. ولكن التجارة التي كان كبري العائلة يتوارثها مل تكن متنع بقية 
أفراد العائلة من ممارسة الزراعة. ومع التجارة عرفت منذ طفولتي عدم االستقرار املادي، 
فرغم القصص التي يروهيا اخويت الكبار عن الرخاء الذي كانت األرسة تعيشه حتى سنوات 
قليلة سابقة إال أن أيب حينام ورث جتارة األرسة عن عمي ورث معها ديوًنا كبرية، ويبدو 
أنه جاء يف فرتة اهلبوط التي تتعرض هلا التجارة بني آن وآخر. وهكذا مل يبق والدي يف املهنة 
سوى سنوات قليلة كافح أثناءها لسداد الديون مث تويف بعد ذلك وهو مل يصل إىل سن 

اخلامسة واألربعني.
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وهكذا جتيء سنوات حيايت األوىل مرتبطة بذكريات قليلة ولكنها حمددة عن حرب 
عاملية تدور قريًبا منا إىل احلد الذي كنا معه نسمع مدافع رومل يف الصحراء الغربية يف قريتنا 
ونحن صغار. وأذكر أيًضا الرتحيب الذي يلقاه اقرتاب قوات رومل من االسكندرية ظًنا 
منا أن األملان جاؤوا ليخلصوننا من االحتالل االنجليزي، وأذكر أيًضا صيحاتنا يف حواري 
القرية يا عزيز يا عزيز كبة تكرس االنجليز كلام مرت فوق القرية طائرة - أي طائرة - بني 
حني وآخر. ولكن أقوى تلك الذكريات مجيًعا كانت حماوالت أمي رمحها اهللا لالبقاء عىل 

املظهر التقليدي املعروف عن يرس حالتنا رغم املصاعب املالية التي كان متر هبا األرسة.
رمبا كان ذلك من أهم احلوافز التي دفعتني إىل إكامل دراستي، عىل عكس بقية اخويت 
الذي يكربونني سًنا، والذين اقترص تعليمهم عىل سنوات قضاها كل منهم يف كتاب القرية 
العتيد. وحينام كان أيب جيلسني يف حجرة أو عىل ركبته وحيدثني عن رغبته يف أن يراين وقد 
أمتمت تعليمي كنت أزداد تصميًما. وأصبح هذا التصميم حتدًيا غريًبا لدّي حينام اختطف 
املوت أيب فجأة مع هناية احلرب وأصبحنا مجيًعا جزًءا من مسؤليات األخ األكرب الذي مل يتعد 
سنه يف ذلك الوقت الثامنة عرشة. وحينام بدأ رحلة كفاحه هو اآلخر مع الديون والتجارة 
بدأت أنا يف نفس الوقت خطوايت يف طريق التعليم الرسمي بعيًدا عن الكّتاب، فأحلقني 
أخي باملدرسة اِإللزامية بالقرية حيث بقيت عامني انتقلت بعدها إىل املدرسة االبتدائّية يف 

املدينة القريبة البعيدة والتي كان خياهلا يداعب أحالم طفولتي باستمرار.
ورسعان ما بدأ السحر ينقشع عن املدينة املبهرة لتبدأ رحلة معاناة مع أيام الربد الشديد 
فوق محارة وشبه عرجاء ومرصوف يومي ال يتعدى العرشة مليامت سعدت هبا سنوات 
طويلة، والعودة إىل القرية قبل الغروب بقليل يف معظم األحيان وليال سهر طويلة كنت 
أقضيها منكًبا عىل ما يشبه املكتب البدائي وملبة كريوسني صغرية. كنت أشعر أن توفيقي 

يف الدراسة هو الثمن احلتمي ملعاناة أخي يف تعليمي.
وتبدأ األرسة كلها يف الصمود مع تغري اخلط إذ يثمر كفاح أخي وتزدهر جتارته يف 
الوقت الذي اقرتبت أنا فيه من هناية املرحلة الثانوية. كان الشباب الذين يذهبون معي إىل 
املدرسة يف تلك الفرتة ال يتعدون أصابع اليد الواحدة، وهكذا حينام واجهت عملية االختيار 
بني الدراسة العلمية واألدبية، رغم تفوقي الواضح يف املدرسة العلمية، مل أجد من يوجهني 

فاخرتت الشعبة األدبية حتت ضغط زمالئي الذين أرادوا لنا أن نبقي سوًيا.
مث التحقت بقسم اللغة االنجليزية بكلية اآلداب جامعة القاهرة حيث بدأت مرحلة 
جديدة من احلياة يف مدينة كبرية كالقاهرة حيث ال أنتمي هلا خاصة أنني مل أترك قريتي 
حتى سن الثامنة عرشة، وعانيت أيًضا من قسوة املنافسة مع طلبة وطالبات يتفوقون عّيل 
كثًريا يف طالقة لساهنم يف استخدام االنجليزية، وأقصد هبم الزمالء الذين درسوا يف مدارس 
وأكتفي  النقص  تعويض  أحاول  األوىل  الدراسة  سنوات  قضيت  هلذا  وأمريكية.  انجليزية 
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مؤّلفاته:
(مالحظة: نرشت مجيع الكتب التالية يف القاهرة)

أ) دراسات:
األنجلو  مكتبة  احلديث،  والنقد  اجلامل  عمل   -١

املرصية، ١٩٦٣.
املرسح السيايس، مكتبة األنجلو املرصّية، ١٩٧٠.  -٢
مرسح رشاد رشدي، دراسة حتليلّية عن النور   -٣

والظالم، مكتبة األنجلو املرصّية، ١٩٧٢.
البناء الدرامي، مكتبة األنجلو املرصّية، ١٩٧٧.  -٤

 .١٩٧٨ املعارف،  دار  األمريكي،  املرسح   -٥
دراسة يف تاريخ املرسح األمريكي وتطّوره.

احلمل األمريكي، القاهرة، دار سعاد الصباح،   -٦
 .١٩٩٣

التفكيك،  اىل  البنياوية  من  املحدبة  املرايا   -٧

واألدب  للثقافة  الوطني  املجلس  الكويت، 
والفنون، ١٩٩٨.

عربية،  نقدية  نظرية  نحو  املقعرة:  املرايا   -٨
الكويت، املجلس الوطني للثقافه، كتاب عامل 

املعرفة ٢٧٢، ٢٠٠١.
الوطني  املجلس  الكويت،  التيه،  من  اخلروج   -٩

للثقافة، ٢٠٠٥. 

ب) مرسحّيات:
 ،مرسحّيات عربّية الناس يف طيبة، سلسلة  -١

اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨١.
 .١٩٨١ املرصّية،  األنجلو  مكتبة  الرهائن،   -٢
القاهرة  يف  احلديث  املرسح  هبا  فتح  مرسحّية 

موسمه للعام ١٩٨١-١٩٨٢.
الظاهر بيربس، القاهرة، دار الوفاء، ١٩٨٦.   -٣

مرسحّية يف فصلني.

بالنجاح بتقدير غري متميز إىل أن اعرتت جهودي واستطعت منافسة تلك القلة من زمالئي 
وزمياليت يف قسم اللغة االنجليزية، وبدأت ألفت أنظار أستاذ كبري هبرنا كثًريا يف تلك األيام 
وهو رشاد رشدي* أستاذ االنجليزي والناقد والكاتب املرسحي. وقد كان لتشجيعه يل 
ابتداء من السنة الثالثة فعل السحر، ورسعان ما خترجت بتقدير متميز مّكنني من االلتحاق 
بنفس القسم كمعيد. والواقع أن تأثري رشاد رشدي ظل معي سنوات طويلة وال أظن أنني 
أستطيع أبًدا التخلص منه، فقد تعلمت عىل يديه مبادىء املدرسة التحليلية يف النقد أو ما 
يسمى بالنقد احلديث الذي يعترب T.S. Eliot أستاذه األول، كام تأثرت إىل حد كبري بفنه 
املرسحي. وبعد بداية مبكرة مع النقد كطالب يف الدراسات العليا رسعان ما برز اهتاممي 
األسايس باألدب املرسحي، وهكذا، حينام سافرت إىل الواليات املتحدة األمريكية يف بعثة 
دراسية عام ١٩٦٤ بجامعة كورنيل Cornell اجتهت إىل املرسح حيث حصلت عىل درجتّي 
بتدريس  أقوم  حيث  القاهرة  جامعة  إىل  وعدت   (١٩٦٨) والدكتوراه   (١٩٦٥) املاجستري 

األدب املرسحي والنقد بصفة أساسية يف ذلك احلني.
والواقع أن اهتاممي باملرسح هو الذي دفعني يف السنوات األخرية منذ عام ١٩٧٨ عىل 
وجه التحديد إىل االجتاه إىل الكتابة املرسحية بعد سنوات غري قليلة من ممارسة النقد األديب 

واملرسحي.
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ج  للمرسحّيات،  جزءان  الكاملة،  األعامل   -٤
الكولونيل  ليلة  الرهائن،  طيبة،  يف  الناس   :١
األخرية؛ ج ٢: الظاهر بيربس، املقاول، اهليئة 

املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٩.

ج) يف اللغة االنجليزّية:
 The Problem with Albee: a study in  -١
 theme and techniques, Anglo-Egyptian
Books, 1978.

 Illusion and reality in the plays of Edward  -٢
Albee, Cairo, Studies in Modern Egyp-
tian Theater, Cairo University Press.

عن املؤلف
مقابالت:

البعث، ٢٠٠٢/١١/٢٤، ص ٩.  -١
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سعيد حسني ُحوَرانية
النوع األديب: كاتب مرسحّيات وقصص.

والدته: ١٩٣٠ يف دمشق، سورية.
وفاته: ١٩٩٤.

ثقافته: تلّقى علومه يف املدرسة اِإلبتدائّية التجارّية العلمّية الوطنّية، دمشق، ١٩٣٦-١٩٤١؛ 
انتقل إىل الكّلية العلمّية الوطنّية، دمشق، ١٩٤١-١٩٤٤؛ فمدرسة التجهيز األوىل، دمشق، 
١٩٤٤-١٩٤٧؛ دخل كّلية اآلداب، كّلية الرتبية التابعة للجامعة السورية، دمشق، ١٩٤٧-

١٩٥٢؛ وحصل عىل ليسانس يف اآلداب ودبلوم يف الرتبية.

حياته يف سطور: مدّرس أدب عريب يف ثانوّيات السويداء ودير الزور واحلسكة ودمشق؛ 
مدير الدروس العربّية يف مدرسة الفرير، صيدا؛ ومدّرس تاريخ يف الفرير، جونيه. عمل 
يف الصحافة العربّية يف دمشق، ومحص ويف موسكو لفرتة. موّظف يف وزارة الثقافة. عضو 
مؤّسس يف رابطة الكّتاب السورّيني ويف رابطة الكتاب العريب وسكرتري الرابطة؛ كام هو 
عضو مؤّسس يف اّتحاد الكّتاب العرب يف سورية ويف جلنة القّصة؛ عضو مشارك يف مجعّية 
كّتاب آسيا وإفريقيا. أقام بلبنان ٥ سنوات متقّطعة بني ١٩٥٩ و١٩٦٦؛ وزار كًال من العراق 
يف  عديدة  مّرات  واألردن   (١٩٧١) ومرص   (١٩٧٦) وتونس   (١٩٧٥) واجلزائر   (١٩٧١)
سنوات خمتلفة. ويف أوروبا زار بولونيا (١٩٥٥) وفرنسا (١٩٧١) وعدد من البلدان األخرى. 

أقام باالّتحاد السوفيايت من ١٩٦٩ إىل ١٩٧٤. متزّوج وله ابن وابنة.

السرية:
نشأُت يف حّي شعبي يف دمشق وهو حّي امليدان ألرسة حمافظة. وكان أيب تاجًرا فيام مىض، 
إّال أّن احلرب العاملّية الثانية أفلسته متاًما ّمما اضطّرين للعمل صيًفا يف معمل الكربيت القريب 

ألوّفر دراستي شتاء، وذلك عندما كنت يف صف الكفاءة.
كنت وأنا طفل شغوًفا بقراءة القصص والروايات، وكنت استأجرها من دّكان قرب 
اجلامع األموي، وكانت سلسلة روايات اجليب هي الرائجة آنذاك، وكانت يف أعدادها 
قد  وكنت  إّال  اخلامس  االبتدائي  الصف  أبلغ  فمل  العاملي.  األدب  روائع  ختترص  املمتازة 
قرأت معظمها إىل جانب الروايات التارخيّية الساحرة املرتمجة ترمجات كاملة لدوماس األب 
واالبن، ومرتمجات املنفلوطي غري الدقيقة عن الكتاب الرومانتيكّيني الفرنسّيني واألملان، 
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وهذا يبدو غريًبا يف نظر تالميذ هذه األّيام الذين ال يكادون وهم يف مثل هذا الصف 
يفّكون احلرف أو يؤّلفون مجلة مفيدة.

وكان أخي عادل ميلك مكتبة جيدة من الرتاث فانكببت عليها أفهم منها ما استطيع 
واستفهم عام يعرس فهمه، إىل أن أيب كان مغرًما بالسري الشعبّية، فقد كان يدعوين وأصدقاؤه 
ألقرأ هلم سرية عنرتة والزير وتغريبة بني هالل وزاد كل ذلك من حبي لعامل القّصة والرواية 

املدهش.
قبل  وصباًحا  مساء  املشايخ  إىل  يرسلني  أيب  وكان  حمافظة،  كانت  عائلتي  إّن  قلت 
أقارن  كنت  ولكّني  زمًنا  وعايشتهم  العربية،  واللغة  القصة  عليهم  ألدرس  املدرسة  دوام 
بني حياهتم، مفاهيمهم وعمل قراءايت الواسع املرشق امطل عىل أفق املستقبل، فأشعر برشخ 
املكتبة  يف  وأغرق  أحياًنا  أيًضا  املدرسة  وعن  الدروس  عن  أتغّيب  فرصت  مفاهيمي،  يف 
الظاهرّية، فقرأت هناك عىل صغر سّني طه حسني* والعقاد واملازين واحلكيم* وغريهم، 
وأذكر أن قيم املكتبة تردد يف السامح يل باالشرتاك وهو ينظر إيل وكأنه يفكر بأنني أتلهى 
وأهرب من املدرسة وأعبث بالكتب، ولكنه ملا رأى إرصاري أخذ يتفحصني بعناية، ّمث 
وأخذ  يب،  فأعجب  أستعريها  التي  الكتب  عن  إليه  أحتّدث  أن  إيل  وطلب  ثقافتي  فحص 
يساعدين يف انتقاء الكتب، ويدلني عىل أمهية بعض الفصول. وهكذا اّطلعت عىل جربان 

والرحياين ونعيمة* واملهجريني واملرصّيني وأنا يف صف الكفاءة.
يف ذلك الوقت أخذت أقرض الشعر عىل استيحاء وأكتب بعض القصص من واقع 
يفهموا  مل  ألصدقائي  قرأهتا  وعندما  صعبة،  قاموسّية  بلغة  ولكن  الشعبي  وحّيي  أرسيت 
أكثرها، فكان ذلك درًسا يل نّبهني إىل أمهّية البساطة واِإلفهام واِإليصال ّمما ترك أثًرا عىل 

كتابايت الالحقة.
ونرشت  النرش،  دنيا  إىل  خرجت  اجلامعة  إىل  وانتسايب  مبارشة  البكالوريا  نييل  بعد 
جمموعة من القصائد يف جمّلتّي النقاد والدنيا السورّيتني واألديب اللبنانّية. وبعد سنة أحسست 
أّني شاعر رديء، وإّن موهبتي احلقيقّية تكمن يف القّصة فدخلت مسابقة النقاد القصصّية 
ونلت - ويا للمفاجأة - اجلائزة األوىل! وكان كتاب متمّرسون قد اشرتكوا فيها، حتى أّن 
أعضاء اللجنة، بعد أن عرفوا أّن هذه هي قّصتي األوىل التي تنرش، شّكوا يف أّني رسقتها 
بل وحجبوا عّني اجلائزة مما حفزين عىل الرد عليهم فدهشوا من أسلويب، مث أّني اشرتكت يف 
مسابقة عصا اجلّنة فنلت أيًضا اجلائزة األوىل، ّمث يف مسابقة النّقاد املرسحّية فنلت اجلائزة 

الثالثة وهكذا أصبح إسمي معروًفا عند القّراء والنّقاد مًعا.
ا طويًال مع أهيل املحافظني بعد أن اّطلعت عىل  يف ذلك الوقت كنت أخوض رصاًعا فكريًّ
املاركسّية وحتّمست هلا، وهكذا انفجر بيننا نزاع عنيف طردت عىل أثره من البيت، فغادرت 
هذا العّش اآلمن إىل رحاب احلياة العريض، ووّفر يل معايش كطالب يف دار املعّلمني العليا 
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عيش الكفاف ورشاء الكتب.. وكان هذا الرصاع، وحياة االفرتاق عن البيت، وتلّميس 
الطريق األصعب، هي املوضوع األسايس ملجموعتي القصصّية األوىل ويف الناس املّرسة.

تأكيد  وحتاول  واألحالف  الديكتاتورّيات  ضّد  تناضل  اخلمسينات  سوريا  وكانت 
استقالهلا وكان للطّالب تأثري مهّم يف احلركة الوطنّية فانخرطت فيها، وعرفت التوقيف 
والرضب والسجن البسيط، حتى ختّرجت من كّلية اآلداب وكّلية الرتبية وعّينت مدّرًسا 
لألدب العريب يف ثانوّية السويداء، وهناك تعّرفت عىل بيئة فقرية فقًرا مدقًعا وعىل أساليب 
يف االستغالل بشعة للغاية، وزادت دكتاتورّية الشيشكيل من بؤس احلياة هناك فاشرتكت 
يف املقاومة، ويف إحدى املظاهرات الطّالبية هتف املتظاهرون بإسقاط الدكتاتور فاّتهم تسعة 
أساتذة - كنت واحًدا منهم - بالتحريض، فنقلنا وفرقنا يف مجيع أنحاء سورية وكان نصيبي 
دير الزور الذي درست فيها أشهًرا انفجر بعدها اِإلرضاب اخلمسيني الشهري فنقلت إىل 
احلسكة بعد بعثة تفتيشّية حاكمتني ّمث صدر قرار ترسحيي يف نفس الوقت الذي سقط فيه 
الشيشكيل. إّن جمموعتي الثانية شتاء قاس آخر هي سجّل هلذه احلياة املضطربة بني ثالث 

حمافظات.
وعّينت  اِإللزامّية،  اخلدمة  ألداء  طلبت  ّمث  الترسيح،  إلغاء  بعد  التدريس  إىل  عدت 
والفّالحني  البدو  بحياة  معرفتي  تعّمقت  وهناك  اهلجانة  ّرسية  يف  احلسكة  يف  جديد  من 
واِإلقطاعّيني، وهي موضوع قصص وأنقذنا احلكومة وعريظة اسرتحام وحمّطة السبعا 

.قيامة العازارو وأربعني
بعد العسكرّية عدت إىل التدريس، ولكن يف األشهر األوىل للوحدة بني سوريا ومرص 
قبض عّيل وآالف غريي من خمتلف االّتجاهات اليسارّية، وسجنت حوايل سنة وّملا أفرج 
الكتب  من  سالسل  تأليف  يف  وعملت  ّرسية،  حياة  عشت  حيث  لبنان  إىل  فررت  عّني 
املدرسّية للصفوف االبتدائّية ملكتبة فرح حتت اسم مستعار، وكتبت هبذا اِإلسم مرسحّية 
طويلة عن مقتل فرج اهللا احللو حتت التعذيب وقّصة املهجع الرابع عن حيايت يف السجن 
ّمث تعّرفت بالفرير انفيلوك مدير فرير صيدا الذي أعجب بسالسيل ودعاين إىل التدريس يف 
الفرير فأخذت صف الربوفيه، وتعبت عىل الطّالب فنجحوا مجيًعا يف االمتحان ّمما ترك أثًرا 

حسًنا عند الفرير انفيلوك.
وقع االنفصال فعدت برسعة إىل سورية ولكن قبض عّيل من جديد وسجنت ثالثة 
أشهر، وبعد خروجي حاولت أن أعود إىل التدريس دون جدوى، ويف ذلك الوقت أرسل 
هناك  وظللت  فذهبت  العربّية،  الدروس  إدارة  واستالم  بالعودة  يغريني  انفيلوك  فرير  إّيل 
روايتي  إهناء  وأتابع  أنرشها  وال  القصرية  القصص  وأكتب  الدير  يف  أعيش  مخس  سنوات 
بعض  تدريس  يف  خللل  اكتشايف  أثر  وعىل  منها.  فصوًال  نرشت  التي  القّش  حتت  بنادق 
األساتذة املتنفذين، أنذرهتم فمل يقتنعوا فأطلعت فرير انفيلوك عىل خمالفاهتم وقبضهم رشوة 



سعيد حسني ُحوَرانية  ٤٠٨

 

مؤّلفاته:
أ) قصص:

ويف الناس املّرسة، بريوت، دار القمل، ١٩٥٣.  -١
شتاء قاس آخر، بريوت، دار العرص احلديث،   -٢

.١٩٦٣
الفكر  دار  بريوت،  الغابة،  وحترتق  سنتان   -٣

اجلديد، ١٩٦٤.

ب) دراسات:
القمل،  دار  بريوت،  فارصوفيا،  يا  سالًما   -١

١٩٥٥. انطباعات وتأّمالت.

ج) ترمجات ومراجعات لرتمجات:
األخوة هوراس واألخوة كورياس لربشت،   -١

بريوت، دار الفارايب، ١٩٧٩. مرسحّية.
دار  بريوت،  لدورمنات،  سرتندبرغ  فلنمّثل   -٢

الفارايب، ١٩٧٩. مرسحّية.

بريوت،  ايتامتوف،  جلنكيز  البيضاء  السفينة   -٣
دار الفارايب، ١٩٨٠. رواية.

تشيخوف، املؤّلفات الكاملة، م ١، بريوت،   -٤
دار الفارايب، ١٩٨٢. قصص.

عن املؤّلف:
والدائرة،  السهم  كامل:  حمّمد  اخلطيب*،   -١
دمشق، وزارة الثقافة، ١٩٧٧، ص ٥٧-٦٤.

مقابالت:
الكفاح العريب، ١٩٨٦/٢/١٠، ص ٤٠-٤١.   -١

النعية:
السفري، ١٩٩٤/٦/٨، ص ١٤؛ ١٩٩٤/٩/٢٤،   -١

ص ١٦.

من التالميذ ِإلنجاحهم مما أدى إىل ترسحيهم. وعند ذلك سعوا لدى قريبهم مدير األمن 
حمظور  نشاط  وممارسة  مزّور  اسم  انتحال  هتمة  ضدي  ولفقت  عيل  فقبض  اللبناين  العام 
سوابق  وجود  لعدم  سنة  إىل  خففت  سنوات  بثالث  العسكرّية  املحكمة  عّيل  فحكمت 
واألستاذ  اجلرس  باسم  كاألستاذ  كبار  حمامون  فيها  عني  للدفاع  تطوع  حماكمة  وكانت 
نخلة مطران واألستاذ أمحد سويد وميخائيل عون. وكربت الضجة واحتج كّتاب من كّل 
أنحاء العامل العريب وكّتاب من آسيا وإفريقيا. ولكن أفظع ما يف هذه املحنة مصادرة أوراقي 
وضياعها وفيها رواية بنادق حتت القش وعدد كبري من القصص القصرية مما ترك يف نفيس 

أثًرا عميًقا فامتنعت عن الكتابة مّدة طويلة جًدا.
ظللت سنتني عاطًال عن العمل ّمث أصبحت مديًرا للمركز الثقايف السوفيايت، ّمث ذهبت 
إىل موسكو وأّسست صحيفة أبناء موسكو األسبوعّية وظللت هنا مخس سنوات تزّوجت 
ثالث  حوايل  وظللت  طّلقت..  أن  بعد  سورية  إىل  عدت  ّمث  ليىل.  بنتي  ورزقت  خالهلا 
سنوات عاطًال عن العمل، ّمث قّدمت من جديد طلًبا للوظيفة وطالت املوافقة حتى عّينت 
يف وزارة الثقافة واِإلرشاد القومي قسم املسارح، شعبة النصوص والدراسات املرسحّية 
وال أزال حتى اآلن أكتب، وأترجم، وأراجع الرتمجات، وأكتب يف الصحف يف مجيع أنحاء 

الوطن العريب.



٤٠٩ 

ُبَلْند أكرم الَحْيَدري
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٢٦ يف بغداد، العراق.
وفاته: ١٩٩٦.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة غازي االبتدائّية، بغداد، ١٩٣٣-١٩٤٠؛ ومدرسة النفيض ومدارس 
أخرى متعّددة يف بغداد، ١٩٤٠-١٩٤٤؛ ّمث ترك الدراسة.

حياته يف سطور: رئيس إدارة معرض ١٤ متوز من ١٩٥٩-١٩٦٢؛ مدير ثانوّية برمانة 
رشكة  عام  مدير  ١٩٧٦-١٩٨٠؛  من  عربّية  آفاق  جمّلة  حترير  مدير  ١٩٦٥-١٩٧٣؛  من 
PAMEGAP (Pan Middle East Graphics and Publishing, Ltd.) لندن، ١٩٨٠ 
الربيطانّية؛  الصحفّيني  نقابة  وعضو  العربّية  االّتحادات  غالبّية  يف  عضو  اآلن.  حتى 
عضو نقابة الصحفّيني العراقّيني. أقام بلبنان ١٣ سنة. زار كًال من اِإلمارات (١٩٧٧) 
واملغرب   (١٩٨٤  ،١٩٧٩) الشاملّية  واليمن  والكويت   ،(١٩٧١  ،١٩٦٨) ومرص 
االّتحاد  من  كًال  زار  أوروبا  ويف   .(١٩٦٩) واجلزائر   (١٩٨٣  ،١٩٨٠  ،١٩٧٧)
وشيكوسلوفاكيا،  وبلغاريا  وتركيا  وهولندا  الغربّية  وأملانيا  وفرنسا   (١٩٦٩) السوفيايت 

كام زار اهلند وكندا.

السرية:
ولدت عام ١٩٢٦، ويف ذات العام ولد بدر شاكر السّياب وعبد الوهاب البيايت وقد كان لنا 
بعد عرشين عاًما عىل وجه التقريب أن نبدأ رحلة الشعر احلديث عرب مداخل رئيّيس هي:

اخلروج عىل شكلّية القصيدة القدمية باعتامد التفعيلّية أساًسا، متجاوزين بذلك نظام  أّوًال: 
الشطرين يف القصيدة الكالسيكّية.

- املتعّددة  أطرافها  من  تنمو  أن  هلا  يكون  حيث  للقصيدة،  العضوّية  الوحدة  اعتامد  ثانًيا: 
موسيقاها وصورها وحمتواها العضوي ومبا يؤّكد مقامها عىل ثالثة حماور- أّول ووسط 

وهناية.
اعتامد الكلمة املأنوسة واملألوفة ِإلجياد البعد اِإلحيائي للمفردة، فإذا كان يل أن اختار  ثالًثا: 
مدية فقد اختار األوىل منهام ملا حتمل من ترجيع ذهني  سكني أو  ما بني كلمتي 

وتداعيات من خالل ألفتنا اليومّية للكلمة.



ُبَلْند أكرم اَحلْيَدري  ٤١٠

 

مؤلفاته:
أ) شعر:

 ،الضائع الوقت  دار  بغداد،  الطني،  خفقة   -١
.١٩٤٦

أغاين املدينة املّيتة، بغداد، ١٩٥١.  -٢
بغداد،  أخرى،  وقصائد  املّيتة  املدينة  أغاين   -٣

.١٩٥٧
الرتبية،  وزارة  بغداد،  الفجر،  مع  جئتم   -٤

.١٩٦١
العرصّية،  املكتبة  صيدا،  الغربة،  يف  خطوات   -٥

.١٩٦٥
رحلة احلروف الصفر، بريوت، دار اآلداب،   -٦

.١٩٦٨
أغاين احلارس املتعب، بريوت، دار اآلداب،   -٧

.١٩٧١
وزارة  بغداد،  الثالثة،  األبعاد  عرب  حوار   -٨

الثقافة، ١٩٧٢.
الساقي،  دار  لندن،  حتّيايت،  مع  بريوت  إىل   -٩

١٩٨٩، والقاهرة، دار ألف، ١٩٨٤.
رياض  دار  لندن،  الضّيق،  البيت  إىل  أبواب   -١٠

الرّيس للكتاب والنرش، ١٩٩٠.
العودة،  دار  بريوت،  الكاملة،  املجموعة   -١١
الصباح،  سعاد  دار  والكويت،   ،١٩٧٤

.١٩٩٢

ب) دراسات:
بريوت،  ضوء،  ونقاط  الطريق  عىل  إشارات   -١

املؤّسسة العربّية، ١٩٨٠. مقاالت.
الفّن،  يف  وآراء  نظرات  األزمنة:  لكّل  زمن   -٢
مقاالت   .١٩٨١ العربّية،  املؤّسسة  بريوت، 

نقدّية قصرية.
القاهرة،  احلديث،  العراقي  الشعر  إىل  مدخل   -٣
اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٧. مقاالت.

عن املؤّلف:
 ،قضّية أشعار بلند احليدري :صالح، مدين  -١
األّول  (كانون   ٤ رقم   ،٥ سنة  عربّية،  آفاق 

١٩٧٩)، ص ٦٠-٨٩.

مقابالت:
احلوادث، ١٩٩٠/١/٥، ص ٥٠-٥١.  -١

جربا  عليه  أطلق  وهو  قصيديت  يف  االختزال  تأكيد  إىل  أسعى  أن  جاهًدا  حاولت  رابًعا: 
، أي استخدام أكرب إحياء يف املضمون من خالل  باألسلوب الربقي إبراهيم جربا* 

أقل ما ميكن من الكلامت.
كاستخدام  شعري  يف  التشكييل  املجال  يف  الفنّية  ثقافتي  من  اِإلفادة  حاولت  خامًسا: 

الفراغات واأللوان مبرماها االنطباعي.



٤١١ 

ِوْلَيم دياب الَخاِزن
النوع األديب: ناقد، كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٣٣ يف رشمّيا، لبنان.
-١٩٤٠ بريوت،  احلكمة،  مدرسة  يف  والثانوّية  واملتوّسطة  االبتدائّية  علومه  تلّقى  ثقافته: 
التحق  ّمث  ١٩٥٤-١٩٥٨؛  بريوت،  اللبنانّية،  العايل-اجلامعة  املعّلمني  معهد  دخل  ١٩٥٣؛ 

بجامعة القّديس يوسف وأّمت دكتوراه دولة يف اللغة واآلداب العربّية، ١٩٦٧-١٩٧٧.

جونيه  املعّلمني،  دار  ويف  واخلاّص  الرسمي  الثانوي  التعليم  يف  أستاذ  سطور:  يف  حياته 
يف  متعاقد  أستاذ  (١٩٦٥-١٩٨١)؛  املركزي  التفتيش  يف  تربوي  مفّتش  (١٩٥٩-١٩٦٥)؛ 
اجلامعة اللبنانّية (١٩٦٥-١٩٨١)، ّمث متفّرغ بعد ١٩٨١. قام بزيارات قصرية لكّل من سورية 

واألردن وفلسطني (الضّفة الغربّية). متزّوج وله ولدان.

السرية:
اخلازن  إبراهيم  دياب  والدي   .١٩٣٣ آب  من  والعرشين  اخلامس  يف  رشمّيا  يف  ولدت 
املايض،  القرن  أواخر  يف  فنزويال  إىل  والده  مع  هاجر  إخوته،  كبري   ،(١٨٩٢-١٩٨٥)
استخراج  وخصوًصا  املجوهرات،  جمال  يف  ّمث  األقمشة  جتارة  يف  أّوًال،  عمل،  حيث 
إيزابيل  والديت  ليتزّوج  لبنان  إىل  األوىل  العاملّية  احلرب  بعد  وعاد  املحيط.  من  اللؤلؤ 
ا إىل وطنه حوايل عام ١٩٢٨، واشرتى  حبيقة، ويعود إىل عمله يف املهجر، ّمث رجع هنائيًّ
معرصة  السفىل  الطبقة  يف  وأنشأ  واسعة،  قرميد   حارة عليه  وبنى  رشمّيا،  يف  عقاًرا 
لزيت الزيتون. واكتفى والدي بعمله املوسمّي يف املعرصة، ومل يتوّل عمًال آخر. وكان 
لكّل ذلك أثره يف تكوين شخصّيتي، إذ أجربت، بعد وفاة شقيقي الكبري ليونار عام 
١٩٥٨، عىل أن أهتّم، إىل جانب والدي أّوًال ّمث وحدي، بتدبري شؤون أرستنا بكاملها 

أشخاص). (مثانية 
نشأت هزيل اجلسم، شديد التأّثر، ّمث تقّويت مبامرسة الرياضة. ومل أزل متوّفر الشعور، 
شديد التأّثر، مّياًال إىل التأّمل والعزلة. وكان لوالدي فضل كبري يف تعليمي مبدرسة كبرية 
العائلّية  األوضاع  ولكّن  الطّب.  يف  لتخّصص  نفيس  أعد  وكنت  احلكمة.  مدرسة  هي 
ومباراة  اجلامرك،  يف  مراقب  لوظيفة  مبارات  يف  فاشرتكت  وجهتي،  تغيري  عىل  أجربتني 
ا  للمدرسة احلربّية، ومباراة لدخول معهد املعّلمني العايل، نجحت فيها، وحظيت شهريًّ



ِوْلَيم دياب اَخلاِزن  ٤١٢

مببلغ مئة لرية لبنانّية طوال أربعة أعوام نلت عىل أثرها اِإلجازة التعليمّية يف اللغة العربّية وآداهبا 
عام ١٩٥٧، وشهادة الكفاءة للتعليم الثانوي عام ١٩٥٨.

تتلمذت بصورة خاصة يف مدرسة احلكمة لألساتذة: حسيب عبد الساتر، وعبده 
الشايل، وبطرس البستاين الذي توّلى تدرييس سنتني متتاليتني يف معهد املعّلمني العايل 
عبد  جّبور  الدكتور  من  املنهجي  التوجيه  يف  خصوًصا  فأفدت  املعهد،  يف  أّما  أيًضا. 
النور، ومن الناحيتني األدبّية والثقافّية من األستاذ بطرس البستاين والدكتور فؤاد أفرام 

البستاين*.
أرشف بطرس البستاين عىل رسالتي األوىل بعنوان أثر والدة يف حياة ابن زيدون وأدبه. 
ورافقني فيها سنة مدرسّية كاملة، واستقبلني يف منزله حيث كان يبحث ويؤّلف، وجًها 
لوجه، أمام شقيقه كرم. ويف عام ١٩٦١ نرشت رسالتي يف دار مكتبة احلياة، والقت رواًجا 

حسًنا، خصوًصا يف املغرب العريب.
وكان للدكتور جّبور عبد النور، من بعد، الفضل األكرب يف توجيهي إىل صياغة بحث 
طويل  عمل  وبعد  الدكتوراه.  شهادة  لنيل  يوسف  القّديس  جامعة  يف  بإرشافه  مستفيض 
يقرب من العرش سنوات (١٩٦٧-١٩٧٧)، ناقشت أطروحة بعنوان: معامل الوطنّية يف الشعر 
اللبناين احلديث، ونلت شهادة دكتوراه دولة بتقدير رشف أّول، ّمث صّنفت اجلامعة اللبنانّية 

شهاديت من الفئة األوىل عام ١٩٨١.
أعود قليًال إىل الوراء ألذكر أّنني، خالل حتصييل يف معهد املعّلمني العايل، مارست 
التدريس يف املدرسة العلامنّية الفرنسّية. وبعد ختّرجي، عّينت برتبة أستاذ يف ثانوّية صيدا 
الرسمّية. وبعد سنتني تقريًبا نقلت إىل ثانوّية البنات اجلديدة يف بريوت، فإىل ثانوّية فرن 
ودار  املرميّيني  األخوة  مدرسة  يف  عّلمت  نفسه،  الوقت  ويف  للصبيان.  الرسمّية  الشّباك 
عاليه  يف  الوطنّية  واجلامعة  بريوت،  يف  األقامر  الثالثة  مدرسة  ويف  جونيه،  يف  املعّلمني 
(صيًفا). وقّدمت الربامج الثقافّية يف اِإلذاعة اللبنانّية وهيئة اِإلذاعة الربيطانّية، من متثيلّيات 
كتب  بعنوان  كتاب  نرش  اِإلذاعي  عميل  حصيلة  من  وكان  أدبّية.  وأحاديث  وقصص 
اليان،  نبيه  الصحايف  فيها  شاركني  إذاعّية  مقابالت  نواته  كانت   ،١٩٧٠ عام   وأدباء
 شبكة املصري ويف هذه األثناء، طبعت روايتي .كتاب وأديب وكان الربنامج بعنوان

بتشجيع من ابن ضيعتي الروائي املعروف فؤاد كنعان*.
املركزي.  التفتيش  يف  تربوي  مفّتش  لوظيفة  مبارات  يف  نجحت   ،١٩٦٥ عام  ويف 
سعيت إىل هذه الوظيفة ألّنها توّفر إيل الوقت الالزم ملتابعة حتصييل اجلامعي، مع نبّوي 
وظيفتي  يل  وسهلت  األدبّية.  الثقافّية  حيايت  مع  تنسجم  ال  التي  اِإلدارّية  الوظائف  عن 
اجلديدة دخول اجلامعة اللبنانّية (كّلية الرتبية، ّمث كّلية اآلداب والعلوم اِإلنسانّية) بصفة 
فتيّسر  اللبنانّية،  اجلامعة  يف  للتفّرغ  سعيت  الدكتوراه،  شهادة  نييل  وبعد  متعاقد.  أستاذ 
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وصعوبات  معاكسات  بعد  باجلامعة  أحلق  وإن  التفتيش،  مالك  خارج  أوضع  أن  يل 
إدارّية كثرية.

مل  بحيث  اخلارج،  إىل  سفري  دون  الوالدي،  باملنزل  واهتاممي  الكثري،  عميل  وحال 
أسافر إّال ملاًما إىل بلدان قريبة (سورية-األردن-فلسطني). كام كان عميل الدائب من أهّم 
أسباب تأّخري بالزواج، إذ تزّوجت زواًجا موّفًقا صيف ١٩٧٤. بعد حماوالت كثرية مؤّثرة 
وفاشلة. وكانت أم أوالدي مرسيل عيد أستاذة ثانوّية متخّصصة بالكيمياء يف كّلية الرتبية 
(اجلامعة اللبنانّية)، تقّدر أعاميل، ومتّهد يل اجلّو املناسب المتامها. وقد مّن اهللا علينا بصبيني 

مها: رمزي وفادي.
ويف عام ١٩٧٥ بلغتني دعوة من وزارة الدولة للشؤون الثقافّية يف املغرب لالشرتاك 
الذكرى،  هذه  يف  دراسة  وتقدمي  زيدون،  ابن  الشاعر  لوالدة  األلفّية  الذكرى  مبهرجان 
فأمتمت دراسة بعنوان ابن زيدون يف مقاييس الشعر العريب اجلديد. ومل أمتّكن من السفر 
إىل املغرب بسبب األحداث التي أّملت بلبنان، فطبعت دراستي، مع غريها، يف املغرب يف 
العام نفسه. وكان من ّرش ما قاسيت يف هذه األحداث رسقة مكتبتي وبيتي ببريوت عام 
١٩٧٦، ويف رشمّيا عام ١٩٨٣. ومن جّراء ذلك، مل يبَق لدّي نسخة مطبوعة عن دراسة 
ابن زيدون الصادرة يف املغرب، فاضطررت إىل طبعها عن األصل يف دار مارون عّبود عام 

.١٩٨٤
الشعر  بعنوان  وأصدرهتا  أطروحتي  ببريوت   املرشق دار  طبعت   ،١٩٧٩ عام  ويف 
والوطنّية يف لبنان والبالد العربّية يف ٥٤٠ صفحة كبرية. ويف العام نفسه، أصدرت جمموعة 
 .أخرى وقصص  اجلديدة  الوالدة  بعنوان  خمتلفة  جمالت  يف  نرشهتا  قد  كنت  قصص 
واملجّلة  العريب،  األسبوع  جمّلة  يف  كثرية  قصًصا  نرشت  القصصّية،  املجموعة  هذه  وبعد 
الرتبوّية، وجريدة األنوار. ومن أقرب هذه القصص إىل قلبي، ومن أنجحها، بنظري، قّصتا 
احلصان املتأّثرة بتدهور الزراعة وخصوًصا موسم الزيتون، واملنشورة يف املجّلة الرتبوّية 

(عدد جربان ١٩٨٣).
ويف حيايت األدبّية، ملت، مع معاجلة القّصة، إىل البحث األديب والنقد، واشرتكت 
يف  والرواية  القّصة  حول  ندوة   (١٩٨٤/١/٢٧) آخرها  كان  األدبّية،  الندوات  من  كثري  يف 
حركة إنطلياس الثقافّية. ونرشت جمموعة كبرية من األبحاث، واملقاالت النقدّية يف خمتلف 

الصحف واملجالت.
وال زلت أستاًذا يف اجلامعة اللبنانّية، أصبو إىل الدخول يف مالكها الدائم، ألّن هوايتي 
املحّببة يف التعليم، والدراسة، والبحث، والنقد، وكتابة القّصة، رّبام املرسحّية... من يدري؟

بريوت يف ٨ شباط ١٩٨٣ 
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مؤّلفاته:
أ) دراسات:

وأدبه،  حياته  يف  وّالدة  أثر  زيدون،  ابن   -١
بريوت، دار مكتبة احلياة ومطبعتها، ١٩٦١. 

دراسة ونقد.
كتب وأدباء، صيدا/بريوت، املكتبة العرصّية   -٢
 ٣٩ دراسات  جمموعة   .١٩٧٠ ومطبعتها، 

كاتًبا. اشرتاك مع نبيه اليان.
ابن زيدون يف مقاييس الشعر العريب احلديث،   -٣
الثقافّية،  للشؤون  الدولة  وزارة  املغرب، 
عّبود،  مارون  دار  كسليك،  ط ٢،  ١٩٧٥؛ 

١٩٨٤. دراسة ونقد.
من  العربّية  والبالد  لبنان  يف  والوطنّية  الشعر   -٤
دار  بريوت،   ،١٩٣٩ عام  إىل  النهضة  مطلع 
املرشق، ١٩٧٩. دراسة ونقد. أطروحة املؤّلف 
دار  ومنّقحة،  فريدة  ثانية  وطبعة  للدكتوراه. 

املرشق، ١٩٨٤.
احلضارة العّباسية، بريوت، اجلامعة اللبنانّية،   -٥
١٩٨٤. دراسة حضارّية-تارخيّية. وطبعة ثانية، 

دار املرشق، ١٩٩٢.
العّباسية،  الدولة  زمن  اللبنانّية  احلضارة   -٦
دراسة   .١٩٨٤ اللبنانّية،  اجلامعة  بريوت، 

حضارّية-تارخيّية.
العمل  دار  بريوت،  األدبية،  النهضة  تباشري   -٧

للمالين، ١٩٩٣.
غرّيب،  جورج  شعر  يف  االبداع  كوامن   -٨

بريوت، دار الثقافة، ١٩٩٥.

ب) قصص وروايات:
شبكة املصري، بريوت، دار الرحياين ومطبعتها،   -١

١٩٦٤. رواية.
بريوت،  أخرى،  وقصص  اجلديدة  الوالدة   -٢

دار جوكار، ١٩٧٩. ١٢ قّصة قصرية.
الزجاج املكسور، بريوت، دار مارون عّبود،   -٣

١٩٨٥. رواية.
والطباعة:  الصّف  بريوت،  اهللا،  ضيعة   -٤
١٩٨٦. رواية  رشكة الطبع والنرش اللبنانّية، 

قصرية.
إنسان وحصان وتراب، بريوت، دار املرشق،   -٥

١٩٨٧. قصص قصرية.
صيحة الغاب، بريوت، دار املرشق، ١٩٨٩.   -٦

قصص قصرية.
دار  بريوت،  النوم)،  أرجوحة  (أي  الشنشار   -٧

العمل للماليني، ١٩٩٢.
هي احلياة... ولكن، بريوت، املكتبة األهلية،   -٨

.١٩٩٥
املكتبة  بريوت،  األحالم،  تصّدق  وهل   -٩

األهلية، ١٩٩٩. 

عن املؤّلف:
تقدمي   .١٩٨١/٢/٨ (السعودّية)،  اجلزيرة   -١

كتاب املؤّلف: الشعر والوطنّية.

مقابالت:
النهار الدويل، ١٤-١٩٨٥/١/٢٠.  -١
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النوع األديب: شاعر، ناقد.

والدته: ١٩١٧ يف عّمار احلصن، سورية.
وفاته: ١٩٨٧. 

ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية واملتوّسطة والثانوّية يف املدرسة األمريكّية للصبيان، طرابلس، 
لبنان، ١٩٢٦-١٩٣٢؛ ّمث يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت، ١٩٤٢-١٩٤٤.

 ،١٩٤٤-١٩٤٧) بريوت  يف  األمريكّية  اجلامعة  يف  العريب  األدب  أستاذ  سطور:  يف  حياته 
باألمانة  املعلومات  دائرة  يف  حمّرر  ١٩٥٥-١٩٥٦؛  األنوار،  جريدة  حمّرر  و١٩٥٦-١٩٥٨)؛ 
العاّمة لألمم املّتحدة يف نيويورك (١٩٤٨-١٩٥٠)؛ صاحب ومؤّسس جمّلة شعر (بريوت) 
 واحد غالريي  مؤّسس  و١٩٦٧-١٩٧٠)؛  حتريرها،(١٩٥٧-١٩٦٤  ورئيس  ومؤّسسها 
لعرض اللوحات، بريوت؛ عضو مجعّية أهل القمل يف لبنان وعضو مجعّية أصدقاء الكّتاب يف 
لبنان وعضو األكادميّية الربازيلّية للعلوم اِإلنسانّية، وعضو نادي القّصة الدويل. نال الوسام 
الفّضي اللبناين للجدارة قبل وفاته بقليل. أقام بالواليات املّتحدة، ١٩٤٨-١٩٥٠ وبطرابلس 
مرص  من  كًال  زار   .١٩٥٠-١٩٥٢ لالستقالل،  ليبيا  هيئة  لبعثة  صحفي  كملحق  (ليبيا) 
وسورية والعراق وقطر وفلسطني واألردن كام زار يف أوروبا كًال من انكلرتا وفرنسا واملانيا 
وايطاليا وبلجيكا ورومانيا وتركيا وهايتي. متزّوج (مّرتني) ورزق من زواجه األّول ولد 

ومن الثاين بنت وصبي.

السرية:
ولدُت يف أعقاب احلرب العاملّية األوىل، وبالتحديد يف عيد امليالد، يف عامر احلصن وهي 
إحدى قرى وادي النصارى املحيط باحلصن الذي بناه الصليبّيون ّمث صار يعرف بحصن 
يف  املطاف،  آخر  يف  لتستقّر،  القرية  تلك  من  العائلة  نزحت  سنوات  بضع  وبعد  األكراد. 

طرابلس بلبنان، حيث تلّقيت يف املدرسة األمريكّية للصبيان درويس االبتدائّية والثانوّية.
نّظمت الشعر عىل السليقة، فلّما تعّلمت العروض جتّنبت اِإلخالل مبوازين بحوره، 
ّمما بعث ّيف الثقة بالنفس إىل حّد اِإلطاللة عىل القّراء من عىل صفحات الصحف وأنا دون 
العرشين من العمر. فلحقني من جراء تلك الشهرة البكرة غرور أّدى يب إىل االنقطاع عن 

الدراسة اجلامعّية واالنرصاف إىل العمل الصحفي.



يوسف عبد اهللا اخلال  ٤١٦

كان ذلك بني ١٩٣٤ و١٩٣٨، فلّما اندلعت نريان احلرب العاملّية الثانية، وجدتني عىل 
مقعد الدراسة اجلامعّية يف الكلّية األمريكّية بحلب عىل أّن ذلك مل يطل أكثر من سنتني، 

اشتغلت بعدها بتدريس األدب العريب يف مدرسة الفنون باملدينة اللبنانّية اخلالدة صيدا.
ويف عام ١٩٤٢ التحقت باجلامعة األمريكّية يف بريوت، وبعد سنتني من الدراسة يف 
دائرة الفلسفة التي كان يرأسها الدكتور شارل مالك، ختّرجت بدرجة بكالوريوس علوم 
فكان ذلك آخر عهدي بالدراسة اجلامعّية كام كان هناية فرتة أثرت يف حيايت تأثًريا يعود إليه 

الفضل يف كّل ما أنجزته فيام بعد من مآثر.
ومع أّني ختّصصت بدراسة الفلسفة إّال أّن سمعتي كشاعر وكأديب كانت هي الغالبة، 
فلّما دعيت للتدريس يف اجلامعة األمريكّية، فإّنام دعيت لتدريس األدب العريب. وكنت 
يف ١٩٤٥، أي يف السنة التي ختّرجت فيها، أصدرت عن املطبعة الكاثوليكّية ببريوت أوىل 

جمموعايت الشعرّية حتت عنوان احلّرية.
ويف ١٩٤٦، تركت التدريس وتسّلمت رئاسة حترير صوت املرأة التي أنشأهتا جامعة 

نساء لبنان، من صديقي املرحوم رشدي املعلوف.
عندما  وذلك  سليامن،  فؤاد  املرحوم  اآلخر  صديقي  إىل  بدوري  سّلمتها   ١٩٤٨ ويف 

عزمت عىل زيارة الواليات املّتحدة األمريكّية لبضعة أشهر، امتّدت إىل سنوات سبع.
لألمم  العاّمة  األمانة  يف  عملت   ،١٩٥٥ إىل   ١٩٤٨ من  أي  السبع،  السنوات  تلك  يف 
فأغنتني  املّتحدة،  األمم  ملجّلة  االنكليزّية  الطبعة  حترير  هيئة  يف  كعضو  بنيويورك  املّتحدة 

السنتان اللتان قضيتهام يف ذلك العمل بخربة صحفّية عىل أعىل مستوى.
ويف ١٩٥٠، وأنا أحزم أمتعتي للعودة إىل لبنان، دعيت عىل عجل إىل األمانة العاّمة 
لألمم املّتحدة، حيث عرضت عّيل وظيفة ملحق صحفي للبعثة التي أنشأهتا اجلمعّية العاّمة 
لتهيئة ليبيا لالستقالل يف غضون سنتني. ومع أّن حنيني إىل لبنان كان شديًدا، قبلت ذاك 
العرض طمًعا فيام ينطوي عليه من خربة ونفع. وبالفعل كانت تلك السنتني اللتان قضيتهام 
يف طرابلس بليبيا غنيتني مبا طمعت به، خصوًصا أّن البعثة كانت تقيض نصف السنة يف 
طرابلس والنصف اآلخر يف جينيف، ّمما أتاح يل التجّول يف معظم أنحاء أوروبا والوقوف 

عن كثب عىل معامل احلضارة اِإلنسانّية.
ويف ليبيا عملت عىل كتابة مرسحّية هريوديا التي كنت بدأهتا يف بريوت ّمث أهنيتها 

آخر األمر يف نيويورك، حيث صدرت عن مطابع جريدة اهلدى يف ١٩٥٥.
ويف ١٩٥٢ عدت من ليبيا مستقيًال من األمم املّتحدة لرغبتي يف العودة إىل بالدي، 
إّال أّن رغبتي هذه مل تتحّقق أيًضا ألّني دعيت بإرصار إىل تسّلم رئاسة حترير جريدة اهلدى 
خلًفا لصاحبها املرحوم سلوم مكرزل. وكان لصديقي املرحوم صالح لبكي* الذي كان 
مراسل اجلريدة يف بريوت يد يف إقناعي بتأجيل عوديت إىل لبنان حّتى تستورد اجلريدة حمّرًرا 
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هلا من الوطن. وحني أسرتجع اآلن تلك السنتني اللتني قضيتهام يف مكاتب اهلدى التي كانت 
تعبق بذكرى نعوم مكرزل وأخيه سلوم ونسيب عريضة الذي كان حيّرر فيها، وبأعضاء 
الرابطة القلمّية الذين كانوا يرتّددون عليها وهم يف أوج عطائهم، أدرك كم كان طالعي 
حسًنا، ذلك فضًال عّما اكتسبته يف تلك الوظيفة من معرفة بأحوال اللبنانّيني املغرتبني يف 

تلك الديار.
ويف ربيع ١٩٥٥ ركبت الطائرة إىل بريوت، وبرفقتي زوجتي وابني البكر طارق، فكان 

ذلك كّل ما كنت أملكه من مباهج احلياة الدنيا.
ويف بريوت كنت سعيًدا أن أجد أّن ال أحد نسيني، وإّن املرحوم سعيد فرحية صاحب 
دار الصّياد والشيخ خليل تقي الدين سفرينا آنذاك يف املكسيك، كانا ينتظران عوديت 
حتى يتابعا ما بدآه يف تلك السنة من حماولة لتسليمي أمانة حترير جريدة األنوار التي كان 
املرحوم سعيد فرحية مزمًعا عىل إصدارها، عىل أن يتسّلم الشيخ خليل تقي الدين رئاسة 
حتريرها. غري أّن العرض الذي قّدماه يل بعد عوديت إىل بريوت كان أن أتسّلم حترير جمّلة 
الصّياد ريثام يتّم اِإلعداد ِإلصدار جريدة األنوار، فقبلت رشط أن ال يطول الوقت. ولكّني 
ا، فاستقلت من  اكتشفت بعد شهرين أو ثالثة من العمل يف الصّياد أّن الوقت سيطول حقًّ
مهّمتي ورجعت إىل تدريس األدب العريب يف اجلامعة األمريكّية إىل جانب القيام بوظيفة 
مساعد للدكتور شارل مالك. كان ذلك يف ١٩٥٦، ويف تلك السنة بدأ االستعداد ِإلصدار 
جمّلة شعر، فلّما صدرت يف مطلع ١٩٥٧ كان صدورها حدًثا هاًما يف حيايت ويف مسرية 

الشعر العريب.
عىل  شكوى  اللبنانّية  احلكومة  فقّدمت  لبنان،  يف  االضطرابات  وقعت   ١٩٥٨ ويف 
اجلمهورّية العربّية املّتحدة سابًقا، بحّجة أّنها كانت تساند باملال والسالح مجاعة املتمّردين 
عليها. وكان الدكتور شارل مالك وزيًرا للخارجّية اللبنانّية منذ االعتداء الثالثي عىل مرص 
يف خريف ١٩٥٦، فطلب إّيل أن أرافقه إىل األمم املّتحدة كملحق بالوفد اللبناين الذي ترأسه 
لعرض الشكوى عىل جملس األمن. فقبلت طلبه شاكًرا، ملا كانت ستوّفره يل تلك املهّمة 

من خربة يف السياسة الدولّية.
تركت   ١٩٥٨ صيف  يف  أي  أشهر،  بثالثة  ذلك  بعد  نيويورك،  من  عدت  وحني 
لنرش  ودار  مطبعة  وإنشاء  شعر  جمّلة  حترير  إىل  وانرصفت  األمريكّية  اجلامعة  يف  التدريس 
املؤّلفات األدبّية التي تلتزم بدعوة املجّلة إىل الثورة عىل السلفّية واألتباع. وإىل إعادة النظر 
من الداخل يف معطيات الرتاث الثقايف العريب، وإىل ربط مستقبل الثقافة العربّية بتفاعلها 

احلميم اخلالق املبدع مع احلضارة اِإلنسانّية، منذ أرسطو إىل اليوم.
ويف آخر ١٩٦٤ توّقفت جمّلة شعر ألّول مّرة عن الصدور بعد أن نرشت خالل مثاين 
النواة  كّونت  التي  الطليعّية  األدبّية  املؤّلفات  من  به  يستهان  ال  وعدًدا  جزًءا   ٣٢ سنوات 
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مؤّلفاته:
أ) شعر (ونثر فني):

سلامي، طرابلس، لبنان، ( د. ن)، ١٩٣٦.  -١

احلّرية، بريوت، منشورات دار الكتاب، ١٩٤٥.  -٢

 .١٩٥٤ اهلدى،  مطبعة  نيويورك،  هريوديا،   -٣

مرسحّية شعرّية يف ثالثة فصول.

شعر،  جمّلة  دار  بريوت،  املهجورة،  البئر   -٤
.١٩٥٨

قصائد يف األربعني، بريوت، دار جمّلة شعر،   -٥
 .١٩٦٠

أمحد  عيل  مقّدمة  مع  مجعها  خمتارة،  قصائد   -٦
سعيد (أدونيس*)، بريوت، دار جمّلة شعر، 

 .١٩٦٣

الصاحلة حلركة الشعر العريب احلديث، تلك احلركة التي متّكنت رغم كّل أنواع القهر والظمل 
والقمع، من وضع الشعر العريب، بل األدب العريب عموًما، عىل طريق احلداثة ومعارصة 

اآلداب العاملّية.
الفّن  ميدان  يف  شعر،  جمّلة  حلركة  امتداًدا   واحد غالريي  أنشأُت  ذلك  جانب  وإىل 

التشكييل، وهي ال تزال ناشطة حّتى اليوم.
ويف ١٩٦٧ راودتني أنا وأخواين الذين كانوا يعملون يف حترير جمّلة شعر فكرة إعادة 
إصدارها، ولكن هذه املرة عن دار النهار للنرش التي كنت توّليت رئاسة حتريرها. فام أن 
صدر العدد األّول أي العدد ٣٣ من املجّلة، وبدأنا بإصدار العدد الثاين حّتى وقعت حرب 
حزيران بني الدول العربّية وإرسائيل، فإذا باجلّو األديب ينقلب رأًسا عىل عقب. فتمّكنت 
املجّلة أن تستقّر عىل الصدور ثالث سنوات أخرى، فكانت يف غضوهنا قبًسا خيفق يف ليل 
النكبة الدامي. ويف ١٩٧٠ انطوى جناح جمّلة شعر وال يزال منطوًيا حتى اآلن. وال أظن 
جناح هذه املجّلة الرائدة سينرش إّال عىل يد جيل شعري طالع يرفع عمل الدعوة إىل الكتابة 

ا كان، ال التي يكتبها فحسب. باللغة العربّية احلديثة، وهي اللغة التي يتكّلمها أيًّ
ويف ١٩٧٠ استقلت من رئاسة حترير دار النهار للنرش ألنرصف إىل وضع ترمجة عربّية 
فصدر  العامل،  يف   املقّدس الكتاب  مجعّيات  اّتحاد  من  بدعوة  املقّدس،  للكتاب  حديثة 
العهد اجلديد من هذا الكتاب املقّدس يف ١٩٧٨، وهو اليوم يف طريقه إىل أن يصبح ترمجة 
مسكونّية جلميع الطوائف املسيحّية التي تتكّلم اللغة العربّية. أّما العهد القدمي فهو يف طريقه 

إىل االكتامل يف السنوات القليلة املقبلة.
وخالصة القول يف سرية حيايت إىل هذا اليوم، هي أّني سعيد أن ألقى وجه خالقي ويف 
يدي اليمنى حركة شعرّية غّيرت إىل األفضل مسرية الشعر العريب، ويف اليد اليرسى ترمجة 
عربّية حديثة لكتاب مقّدس أتاحت لأللوف املؤّلفة من قّرائه أن خيرتقوا، قدر اِإلمكان يف 

املرحلة الراهنة، جسد اللغة العربّية القدمية املّيت إىل روح مضمونه احلّي.
غزير يف ١٩٨٢/٥/١٥ 
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من  مرتمجة  خمتارات   ،Poetic Lebanon  -٧
يوسف اخلال، بريوت، خياط ١٩٦٥.

التعاونّية  بريوت،  الكاملة،  الشعرّية  األعامل   -٨
اللبنانّية للتأليف والنرش، ١٩٧٣؛ ط ٢ مزيدة، 

دار العودة، ١٩٧٩.
شعر،  جمّلة  دار  بريوت،  الثانية،  الوالدة   -٩

.١٩٨١

ب) دراسات ومقاالت:
الطليعة،  دار  بريوت،  الشعر،  يف  احلداثة   -١

.١٩٧٨
رسائل إىل دون كيشوت، بريوت، دار النهار   -٢

للنرش، ١٩٧٩. نثر.
يومّيات كلب، بريوت، دار النهار، ١٩٨٧.  -٣

احليوان،  منطق   :ودمنة كليلة  هامش  عىل   -٤
بريوت، دار النهار، ١٩٨٧.

دفاتر األيام: أفكار عىل ورق، لندن، رياض   -٥
الرّيس للكتاب والنرش، ١٩٨٧.

ج) ترمجات:
لرميوندبور.  قصص  تسع  يف  سوفياتية  وجوه   -١

بريوت، دار الثقافة، ١٩٥٥.
لليالند  األكرب  األساتية  أمل  الدميقراطية:   -٢
ديويت بولدوين. بريوت، دار الثقافة، ١٩٥٦.
أس.  يت.  ل  احلديث  الشعر  من  ترمجات   -٣
[ترجم   .١٩٥٨ شعر،  جملة  دار  اليوت، 
(ص ١١٩-١٢٦)،  اجلوف الرجال  منها: 
و: األرض اخلراب باالشرتاك مع أدونيس 

(ص ١٢٧-١٤٨) ].
ديوان الشعر األمريكي. مجعه ونقله إىل العربية   -٤
يوسف اخلال. بريوت، دار جملة شعر، ١٩٥٨.

خواطر عن أمريكا جلاك ماريتان. بريوت، دار   -٥
جملة شعر، ١٩٥٨.

إبراهيم لنكولن، من الكوخ إىل البيت األبيض   -٦
شعر،  جملة  دار  بريوت،  ساندبرغ.  لكارل 

.١٩٥٩
لطريق نحو الغرب، قصة يف البطولة والشجاعة   -٧

دار  بريوت،  وسب.  فان  ب.  ه.  ل  واحلب 
الثقافة، (د.ت).

نقله  وسب،  فان  ب.  ه.  ل  السبعة.  احلكامء   -٨
عن اِإلنكليزية يوسف اخلال وأنيس فاخوري، 
صيدا، دار جملة شعر/املكتبة العرصية، ١٩٦٣.
سالمة،  ليوسف  املتحدة،  األمم  يف  لبنان   -٩

بريوت، دار جملة شعر، ١٩٦٥.
فورسرت،  لنورمان  األدب  من  قرون  ثالثة   -١٠
روبرت  فورسرت،  نورمان  ارشاف  جزءان، 
فوك، اختاره وأرشف عىل ترمجته جربا إبراهيم 
جربا، ترمجة يوسف اخلال [وآخرون]. مراجعة 
احلياة  مكتبة  [بريوت]،  لؤلؤة.  الواحد  عبد 
 .١٩٦٦ فرانكلني،  مؤسسة  مع  باالشرتاك 
[انظر ترمجات يوسف اخلال يف: اجلزء األول 

ص ١٧-٦٢، ٢٢٦-٣٥٩].
الصليبي.  سليامن  لكامل  احلديث  لبنان  تاريخ   -١١

بريوت، دار النهار للنرش، ١٩٦٧.
النبي جلربان خليل جربان. بريوت، دار النهار   -١٢

للنرش، ١٩٦٨.
التحول السيايس يف تاريخ لبنان احلديث اللّيا.   -١٣

ف. حريق. بريوت، دار الثقافة، (د.ت).
الكتاب املقدس. العهد اجلديد. الرتمجة العربية   -١٤
احتاد  بريوت،  األصلية.  اللغة  من  اجلديدة 

مجعيات الكتاب املقدس، ١٩٧٨.
قصائد خمتارة لروبرت فروست، مجع وترمجة   -١٥
يوسف اخلال. بريوت، احتاد مجعيات الكتاب 
أي  املقدس.  الكتاب   .١٧  .١٩٧٨ املقدس، 
الرتمجة  اجلديد.  والعهد  القدمي  العهد  كتب 
العربية اجلديدة من اللغات األصلية مع الكتب 
اليونانية من الرتمجة السبعينية. [بريوت]، دار 
الكتاب املقدس يف الرشق األوسط، ١٩٩٣.

عن املؤّلف:
الرّيس، رياض نجيب: ثالثة شعراء وصحفي،   -١
رسائل من جربا إبراهيم جربا، يوسف اخلال، 
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بريوت،  الرّيس،  رياض  اىل  صايغ  وتوفيق 
رياض الرّيس، ١٩٩٦.

رصاع  بابل،  أسوار  عىل  جورج:  طراد،   -٢
املعارص،  العريب  الشعر  يف  والفصحة  العامية 
جتربة يوسف اخلال، بريوت، رياض الرّيس، 

.٢٠٠٢
واحلداثة  الشعر  جمّالت  بازيليوس:  بواردي،   -٣
جامعة  الدكتوراه،  اطروحة  العربية،  الشعرية 

حيفا، ٢٠٠٣.
أماتاييس، جاك: يوسف اخلال وجمّلته شعر،   -٤
بريوت،  االملاين  النهار/املعهد  دار  بريوت، 

نصوص ودراسات بريوتية ٩٤، ٢٠٠٤.

مقاالت:
Myth and symbol in the poetry of Adon-  -١
 is, Journal of Arabic Literature, 1979,
10, p. 70, Yusuf al-Khal.

 ،١٩٨٦/٨/٢٤ النهار،  عصام:  حمفوظ*،   -٢
ص ٩. مقالة عن حياة الشاعر.

املوقف األديب، ٥٣، ١٩٨٨، ص ٢١٦، مقال   -٣

من حمّمد بنيس، عن الشاعر املتويف حديثا.
احلياة، ٢٠٠١/٣/١٠، ص ١٦، عن الشاعر.  -٤

مقابالت:
األوريان، ١٩٦٠/٦/١٨، ص ٧.  -١

احلوادث، ١٩٦١/٩/٢٩، ص ١٦-١٧.  -٢
أفكار بريوت، ترشين ١٩٦٣، ص ٦٥-٦٧.  -٣

النهار، ١٩٧٠/٣/٢٢، ص ١٢-١٣.  -٤
احلوادث، ١٩٧١/٥/٧، ص ٣٤-٣٧.  -٥

ص ٣٨-  ،١٤-١٩٨٣/١١/٢٠ العريب،  الكفاح   -٦
.٤٣

 ،١٩٨٣/١٢/٢٦-١٩٨٤/١/١ الدويل،  النهار   -٧
ص ٤٦-٤٩ و٣-١٩٨٦/٢/٩، ص ٤٤-٤٧. 

نعية:
٩؛  ص ١،   ،١٩٨٧/٣/١٠ النهار،   -١

و١٩٨٧/٣/١١، ص ٩. نعيات ومديح.
 ٥٧-٥٩ ص   ،١٩٨٧/٥/٨ احلوادث،   -٢

و١٩٨٧/٥/١٥، ص ٥٤-٥٦.



٤٢١ 

اط ادوار ُقلتة الَخرَّ
النوع األديب: روائي، كاتب قصص، ناقد.

والدته: ١٩٢٦ يف االسكندرّية، مرص.
العّباسّية  فاملدرسة  ١٩٣٢-١٩٣٧؛  اِإلسكندرّية،  االبتدائّية،  النيل  مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
(جامعة  اِإلسكندرّية  جامعة  احلقوق،  كّلية  دخل  ١٩٣٧-١٩٤٢؛  اِإلسكندرّية،  الثانوّية، 

فاروق األّول)، ١٩٤٢-١٩٤٦.

حياته يف سطور: عمل يف وظائف خمتلفة يف اِإلسكندرّية، ١٩٤٤-١٩٥٦؛ موّظف يف السفارة 
الرومانّية، القاهرة؛ نائب أمني ّرس عام اّتحاد الكّتاب األفرو-آسياويني؛ نائب أمني الّرس العام 
لّلجنة املرصّية ملنّظمة أفرو-آسيا للتضامن. عضو كّل من نادي القّصة املرصي واّتحاد الكّتاب 
املرصي واّتحاد الكّتاب العرب. سافر إىل كثري من البلدان يف أوروبا وإفريقيا وأمريكا ليشارك 
يف مؤمترات خمتلفة. نال جائزة الدولة للقّصة القصرية ووسام الدولة للفنون والعلوم ملجموعته 
ساعات الكربياء. كان يف جلنة التحرير للمجّلة ٦٨ املحتجمة، ١٩٦٨-١٩٧١. متزّوج وله ابنان.

السرية:
أظّن أّن بداية اهتاممي باألدب كانت مع بداية الوعي بالذات والوعي باحلياة.. فإذا شئت 
الرتاث  أدب  من  كتب  بقراءة  الثقايف  بشكله  الوعي  هذا  بداية  كانت  فرّبام  أدّق،  تفصيًال 
وازدهار  بداية  تتناول  وكتب  العريب،  الرتاث  أدب  فيه..  نشأت  الذي  البيت  يف  وجّدهتا 

احلضارة يف منطقتنا.
ا كان نوع هذه القراءة. ّمث تطّور هذا االهتامم إىل هنم شديد وال إشباع له بالقراءة أيًّ

لقد كنُت يف سنوات احلداثة األوىل ال أكاد أفلت شيًئا مطبوًعا تقع عليه اليد، بل 
أذهب أتلّمس كّل ما أستطيع أن أجده حيثام كان، من كتب وجمالت ترتاوح موضوعاهتا 
من األدب والرتاث إىل العمل والسياسة، من القّصة إىل النقد، من الشعر إىل املرسح. أذكر 
أبواب  أفتح  قضيتها  اِإلسكندرّية..  مدينتي  يف  كّلها  الصيفّية  العطالت  فرتة  قضيت  أّنني 
املكتبة العاّمة مع موّظفيها وأغلق األبواب مع إنرصافهم..، حّتى لقد ظنني البعض، وأنا ما 

زلت طالًبا يف الثانوّية، موّظًفا باملكتبة العاّمة.
ّمث تطّور االهتامم باألدب سواًء من حيث الكتابة أو القراءة إىل رحلة حياة كاملة ال 
انقطاع فيها، وأظّني بدأت أكتب شيًئا يشبه الشعر وأنا يف العارشة من عمري.. ويف فرتات 
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اليفاعة كتبت شعًرا منظوًما مقفى، كام حاولت جتارب يف الشعر احلّر أو املنثور، وتلك 
كانت أّيام األربعينات األوىل، بل حّتى يف أواخر الثالثينات.

لعّل أّول ما أذكر من كتب تعاملت معها، إذا استثنينا كتب التعليم األوىل، هي كتب 
الرتانيم واألناشيد املسيحّية يف أّيام اآلحاد أو أّيام الصيام واملناسبات واالحتفاالت القبطّية 
(ولعّلني عندئذ كنت يف اخلامسة)، مبا حييط هبا من مناخ أقرب إىل الوجه الصويف، مع 
هبجة التواصل اِإلنساين، وتواصل اِإلنسان، اِإلنسان الطفل، مع قّوة أو حضور علوي ماثل 

وشديد التجّسم.
فإذا جتاوزنا ذلك إىل ما بعده بقليل ذكرت أّنني كنت أرمق بعني التسّوق والتطّلع 
خزانة صغرية مقفلة يف بيتنا، حتتوي عىل جمموعة من الكتب القدمية، تكاد تشبه صناديق 
القراصنة املقفلة يف جزر املحيط، أخذت أرمقها طويًال حّتى استطعت، وأنا يف السابعة فيام 

أظّن، أن أفتح الصندوق السحري بوسائل غري مرشوعة قطًعا.
ومن الكتب التي قرأهتا عندئٍذ كتاب كليلة ودمنة، واألدب الصغري واألدب الكبري 
وكتاب  القدمي،  العريب  لألدب  خمتارات  يتضّمن  اليسوعّيني  لآلباء  وكتاب  املقّفع،  البن 
إسمه األدب والدين عند قدماء املرصّيني مبا فيه من صور للتامثيل الفرعونّية الشاخمة، ما 

زالت تتمّثل يل حّتى اآلن، كأّنني رأيتها باألمس.
وكنت أتسّلل إىل ما حتت رسير كبري يف بيتنا، فأجد جمموعات من اجلرائد واملجّالت 
التي كانت تصدر يف منتصف الثالثينات، نابضة بوقع األحداث السياسّية الساخن يف ذلك 

احلني، سواء عىل الصعيد املرصي أو الصعيد العريب والعاملي.
يف تلك األّيام التي اندلعت فيها الثورة الفلسطينّية، وما زلت أرى صور للقطارات 
الغزو  أخبار  أذكر  زلت  وما  احلني،  ذلك  يف  فلسطني  اجتاحت  التي  واملظاهرات  املقلوبة 

اِإليطايل ألثيوبيا، وما زلت أذكر مطالبة مجاهري شعبنا بعودة دستورها الدميقراطي.
إّن أهّم ما أذكر يف هذا الصدد، وما زلت أعانيه حّتى اآلن، هو ذلك النهم الذي 
ال يكاد يكون له إيفاء إىل القراءة، فرسعان ما كنت اقرأ كّل ما تقع عليه يدي بدون 
استثناء. بل أذكر أّنني كنت، وأنا يف العارشة مثًال، أكّون صداقات كاملة لكي أحصل 
عىل مكتبات آباء أصدقائي، ال عن قصد، بل عن تلقائّية. وأذكر أّنني كنت أجلأ إىل 
كّل األساليب والوسائل للحصول عىل رواية أو كتاب أعرف أّنه عند أحد األقرباء أو 

األقرباء. أصدقاء 
الثانوّية.  العباسّية  وهي  فيها،  أدرس  التي  الثانوّية  املدرسة  مكتبة  أمامي  تفتحت  ّمث 
ولعّلني كنت يف الثالثة عرش حني بدأت أقرأ كتب األدب العريب القدمي واحلديث، وأخطو 

أوىل خطوايت بقراءة األدب اِإلنجليزي.
ّمث بدأت بعد ذلك مغامريت الطويلة التي مل تنته بعد، وال أظّنها تنتهي، مع الكتب.
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لعّل مغامريت عىل الكتابة نزوع غالب نحو املعرفة، مبعنى شامل، يتجاوز جمّرد النطاق 
املنفس  ذات  عن  واِإلفصاح  اِإلنساين،  التواصل  نحو  يقاوم  ال  نزوع  أيًضا  ولعّله  العقيل. 
إفصاًحا هو بالفداء أشبه، ولعّله أيًضا نزوع يريد الصفاء نسق ما عىل فوىض عذابات، أو 
أعرف  ال  خفية  النفس  من  نزوعات  يف  يكمن  قبل  ذلك،  بعد  ولعّله  معلبة.  فوىض  هي 
وحده  العمل  هذا  ينطق  بحيث  نفسه،  الفني  العمل  ممارستي  خالل  من  إال  استكناهها 

باملباعث عليه.
هناك  كانت  مكتومة  بشحنات  املتوّتر  امللّبد  املعتم  الطفولة  فجر  يف  الرحلة،  بداية  يف 
الفكر  أّن  وأظّن  التخصيص،  وجه  عىل  القبطّية  األرثوذكسّية  واملسيحّية  املسيحية، 
األرثوذكيس القبطي، وأعني الفكر بالتحديد، قد ترك جذوًرا ناتئة مرتعة بعصري كثيف، 
وضاربة بعمق يف الرتبة، وصخرّية ال تقتلع يف أرض حيايت العقلّية. وأظّن منها عىل سبيل 
املثال فكرة توحد اِإلنساين واِإلهلي، أي تقّمص اهللا يف اِإلنسان، أو بعبارة أخرى جتّسد 
املطلق يف النسبي جتّسًدا أبدًيا وآنًيا ال ينفى عن أّيهام خصوصّيته وكامله. عىل أّن وراء هذا 
الفكر امليتافيزيقي جذوًرا خلقّية عاتية تركتها األرثوذكسّية عندي: واألخالقّية الرضورّية 

عندي يشء ال فكاك منه.
وأعقب ذلك فرتة اختلطت فيها هذه اجلذور الفكرّية، ما دمت قد آثرت هذا التعبري، 
هبجوم أفكار الليربالّيني الفرنسّيني واالشرتاكّيني الفابّيني اِإلنجليز، فولتري أساًسا وقد قرأته 
ا، وبرنارد شو وويلز، إىل جانب ما ترّسب يف فكري  مرتًمجا لِإلنجليزّية يف فرتة مبكرة جدًّ
من خالل قراءات شديدة النهم بل اجلشع يف األدب الرويس، ويف أعامل الكّتاب والشعراء 
وسويفت،  وجوركي،  وتورجنيف  وجوجول  ودوستويفسكي  تولستوي،  اِإلنجليز: 
وهاردي، وجورج اليوت، وشييل، ّمث قراءات يف طاغور وعن غاندي وقد كانا شديدّي 
الرواج يف آخر الثالثينات واألربعينات املبكرة، وأخًريا من خالل ترمجات وكتابات سالمة 
فقد  فيه،  شّك  ال  حاسًما  أثًرا  عندي  الفرتة  هذه  تركت  اجلديدة  املجّلة  وكتاب  موسى 
ظللت  للفرد،  باحلّرية  مستهاًما  ظللت  لكّني  املبكرة،  األربعينات  يف  ا،  إشرتاكيًّ أصبحت 
عميق اِإلميان بقيمة اِإلنسان الفرد، كّل إنسان فرد، كام تؤّكدها املسيحّية. وإىل جانب 
إمياين بالعقل والعمل، إميان زلزل بل طوح بالتسليم الغيبي بأساطري الفولكلور الديني للشعوب 
والقبائل البدائّية، وإن كان قد أعطاها قيمتها العلمّية والفنية، يف أبعادها احلقيقّية، توّلدت 
عندي حماور فكرّية، إن صّح التعبري مّرة أخرى، ما زالت هي حماور تفكريي حّتى اليوم: 
احلّرية باملعنى األعمق، والعدالة باملعنى املطلق، قيمة اِإلنسان الفرد، كّل إنسان فرد، التي 
ال ميكن أن هتدر، وحّقه، حّق كّل إنسان فرد، يف الوفاء بإمكانّياته الداخلّية واالجتامعّية 
التي ال تكاد حتّدها حدود، اِإلميان بالعقل وقبول قيم إنسانّية تتجاوز العقل وإن كانت ال 

تتجاوز اِإلنسان وال تنبع من خارج اِإلنسان.
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وعندما اكتشفت فرويد يف عمل التحليل النفيس، ويونج إىل حّد ما، وعندما اكتشفت 
د.ه. لورنس يف األدب، بعد زلزال األدب الرويس والفكر االشرتاكي الفايب، وصلت هذه 
الفرتة إىل ذروهتا، يف الوقت الذي كّنا ندخل فيه مرحلة إضطرام الكفاح الوطني واالجتامعي 
العنيف عاّمي ١٩٤٥ و١٩٤٦. ويف تلك املرحلة هبرتني املاركسّية، واخرتت لنفيس طراًزا 
خاًصا منها، مبا حتمل من يقني كامل، وإجيابّية كاملة، وحلول كاملة لكّل مشكلة أو عىل 
األقّل منهاًجا كامًال حلّل كّل مشكلة. ومبا حتمل من جتسيد فعال لكّل األشواق الفكرّية 
التي كانت حتملني، وتصيبني أشواق العدالة واحلرية واِإلخاء اِإلنساين الفسيح. وقد طوعت 
أشّد  من  كنت  لذلك  األساسية،  املسّلامت  يبقى عىل هذه  للامركسّية  لنفيس فهًما خاًصا 
أعداء الستالينية يف وقت كان ذلك يعترب نوًعا من اهلوس واجلنون، ولكنني ظللت طول 
الوقت،حتى وأنا يف غامد نشاط سيايس مستغرق... أحتفظ يف دخيلتي بشكوك أساسّية 
ترفض الصلب الفلسفي للامركسّية، وما زلت أحتفظ هبذا الرفض... مع تسليمي بصّحة 

الكثري من تفسرياهتا االجتامعّية وباِإلبعاد التي أظّنها حمدودة ومعدودة.
فهذه إذن من اجلذور الفكرّية التي تستطيع القول إّنها تقع يف أرضية إنتاجي األديب.

ال  تفكريي  من  جوانب  ولعّل  وتارخيها  الفلسفة  يف  النظر  أدمي  فإّنني  كّله  ذلك  ومع 
يسمل من أثر األفالطونّية .. ورّبام األفالطونّية اِإلسكندرانية عىل وجه أدّق-فقد اقتحمت 
عىل فكري يف فرتة باكرة كان عودي الفكري فيها غضا، وهناك وشائج وثيقة بينها وبني 

األرثوذكسّية القبطّية التي غمرت نفيس، فكًرا ووجداًنا، منذ الطفولة.
تبقى بعد ذلك ما شاركت به الوجودّية، والسرييالّية، يف صياغة جوانب معّينة من 

تفكريي.
ا كنت أعب من األدب األمريكي عبا، يف القّصة والرواية  يف تلك الفرتة املتأّخرة نسبيًّ
كارلوس  ووليام  وشتاينبيك  وفولكنز  وفيتنرجريالد  باسوس  ودويس  مهنجواي  والشعر: 

وليامز وازراباوند وكامينجز وفروست.
يف تلك الفرتة كنت اقرأ أيًضا أندريه جيد ومورياك ومالرو وهكذا وهكذا، قراءة هنمة 

تكاد تّمل بأطراف كتاباهتم مجيًعا إىل جانب سارتر وكامو وكركيجار وجربيل مارسيل.
كنت اقرأ، وأعيد قراءة، السرييالّيني الفرنسّيني، هلم وعنهم، بشغف بل بوجد مشتعل.
قلب  يف  أساًسا  متتّد  أرض  الفكرّية  اجلذور  هذه  فيها  رسخت  التي  األرض  ولكن 
مرصي، وهذا القلب بدوره ينبض مغروًسا مزروًعا بال اجتثاث يف أرض مرصّية. واألرض 
املرصّية من ناحيتها ثرة شديدة اخلصوبة عميقة الغور، أرض عريقة أجد فيها عراقة اجلنس 

البرشي كّله. بل عراقة احلياة ذاهتا.
إّنني إسكندراين املولد والنشأة، قضيت يف اِإلسكندرّية أخصب فرتات العمر، حّتى 
إبريل ١٩٥٥ عندما جئت إىل القاهرة وأنا صعيدي األصل واملنبت، وقد قضيت يف الصعيد 
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العاّمة  اهليئة  القاهرة،  الطوايا،  سطوة  طغيان   -٢٠

لقصور الثقافة، ١٩٩٦.
أبنية متطايرة، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٧.  -٢١

ا - يف فرتة النسيان الطفويل وإن كنت أذكر  ثالث فرتات: األوىل يف الطفولة الباكرة جدًّ
منها صوًرا وأحداًثا حاّدة كأّنها وقعت يل يف حمل ال ينسى - والثانية يف السابعة من عمري 
يف  اِإلسكندرّية  عىل  اجلّوية  الغارات  اشتداد  أّبان  يف  والثالثة  خطرية  بتجربة  مررت  عندما 
ا  صيف ١٩٤١، عندما كنت يف اخلامسة عرشة. ومع ذلك فأحّس أّنني ما زلت أعيش حقًّ
يف اِإلسكندرّية، هي بيتي وموطني، ويف الصعيد مًعا: تربة جذوري وأرض أهيل ونايس، 

وإّنني عابر سبيل يف القاهرة أمضيت فيها حّتى اآلن سّتة وعرشين عاًما كأّنني عىل سفر.
سبتمرب ١٩٨١ 
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مراودة املستحيل: حوار مع الذات واآلخرين،   -٢٢
عّمان، أزمنة للنرش والتوزيع، ١٩٩٧.

عيل،  سامي  اىل  قصائد  القرن:  وحيد  صحة   -٢٣
القاهرة، دار رشقيات، ١٩٩٨.

روائية،  تنويعات  واجلنون:  الوقائع  تباريح   -٢٤
القاهرة، مركز احلضارة العربية، ١٩٩٨.

لقصور  العاّمة  اهليئة  القاهرة،  نبيل،  عمل   -٢٥
الثقافة، ١٩٩٩.

احلضارة  مركز  القاهرة،  سحابات،  سبع   -٢٦
العربية، ٢٠٠٠.

الصحافة  وكالة  جيزة،  األشواق،  رقصة   -٢٧
العربية، ٢٠٠١.

احلضارة  مركز  القاهرة،  السامء،  صخور   -٢٨
العربية، ٢٠٠١.

طريق النرس، القاهرة، مركز احلضارة العربية،   -٢٩
.٢٠٠٢

البستاين  دار  القاهرة،  االهواء،  مضارب   -٣٠
للنرش والتوزيع، ٢٠٠٣.

Translation of a short story by Catherine 
Cobham in Journal of Arabic Literature, 
15, 1984, p. 121.

خمتارات من القصص القصرية يف السبعينات،   -٣١
 ،القاهرة مطبوعات  القاهرة،  دراسة،  مع 

.١٩٨٢

ب) دراسات ومقاالت:
الظاهرة  يف  مقاالت  اجلديدة:  احلساسّية   -١

القصصّية، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٣.
اآلداب،  دار  بريوت،  القصصّية،  الظاهرة   -٢

١٩٩٣. مقاالت.
الكتابة عرب النوعية، القاهرة، دار رشقيات،   -٣

.١٩٩٤
القاهرة،  املبدعني،  وحقوق  االبداع  حّرية   -٤
حلقوق  مركز الدراسات واملعلومات القانونية 

االنسان، ١٩٩٥.
القص  يف  حداثية  اجتاهات  احلداثة:  أصوات   -٥
العريب: النصوص الكاملة لدراسات عّلقت يف 

معهد العامل العريب، باريس، بريوت، ١٩٩٩.
احلضارة  مركز  القاهرة،  القصيص،  املشهد   -٦

العربية، ٢٠٠٢
احلضارة  مركز  القاهرة،  واحلداثة،  القّصة   -٧

العربية، ٢٠٠٢.
للنرش  البستاين  دار  القاهرة،  املرسح،  فجر   -٨

والتوزيع، ٢٠٠٣.

ج) ترمجات:
الدار  القاهرة،  لكاراجيال،  املفقود  اخلطاب   -١

املرصّية للكتب، ١٩٥٧. مرسحية.
 I.L. Caragiale, Une lettre perdue.  

الدار  القاهرة،  لتولستوي،  والسالم  احلرب   -٢
املرصّية للكتب، ١٩٥٨. رواية.

L. Tolstoy, War and peace, vols. I and II.

الغجرّية والفارس، قصص رومانّية، القاهرة،   -٣
 .١٩٥٨ والنرش،  للطباعة  العربّية  الرشكة 

قصص.
(Stories by Rumanian authors), The gyp-  
sy and the horseman.

كتب  سلسلة  القاهرة،  املّر،  العسل  شهر   -٤
ثقافّية، ١٩٥٩. قصص.

(Stories by Italian authors), Bitter hon-  
 eymoon, 2 vols.

سلسلة  القاهرة،  سيسيه،  الميل  فاراالكو   -٥
األلف كتاب، ١٩٦٢. رواية غينية.

 Emile Cissé (Guinea), Faralako.

أنتيجون جلان آنوي، القاهرة، سلسلة األلف   -٦
مع  باالشرتاك  مرسحّية.   .١٩٦٣  ،كتاب

الفريد فرج*. 
 Jean Anouilh, Antigone.

مرشوع احلياة لفرانسيس جانسون، بريوت،   -٧
دار اآلداب، ١٩٦٧. دراسة فلسفّية. 

 Francis Jeanson, Simone de Beauvoir:  
 Projet de vie.

هارنكتون،  مليكائيل  ألمريكا  اآلخر  الوجه   -٨
بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٨. دراسة اجتامعّية.

 Michael Harrington, The other face of  
 America.
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بوشري،  دو  جلي  االستعامر  ة  جثَّ ترشيح   -٩
بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٨. دراسة اجتامعّية.
Guy de Beauchire, L’Autopsie du colo-  
nialisme.

بريوت،  براتوليني،  لفاسكو  العارية  الشوارع   -١٠
دار اآلداب، ١٩٦٩. رواية.

Vasco Pratolini, The naked streets.

دار  بريوت،  ماركوز،  هلربرت  التحرير  نحو   -١١
اآلداب، ١٩٧٢. دراسة 

Herbert Marcuse, Vers la libération.

حورّيات البحر، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٧٩.   -١٢
قصص أمريكّية.

 (Various authors) Mermaids singing.

اِإلسالم واالستعامر لرودلف بيرتز، القاهرة،   -١٣
دار شهدي، ١٩٨٥. رواية.

د) كتابات أخرى:
عديل رزق اهللا، القاهرة، (د.ن)، ١٩٨٦.  -١
مائيات صغرية، القاهرة، (د.ن)، ١٩٨٩.  -٢

شعرّية،  وخمتارات  دراسة  مريس،  أمحد   -٣
(د.ن)، ١٩٩٠.

دار  القاهرة،  قصصّية،  متتالية  الليايل،  أمواج   -٤
رشقيات، ١٩٩١.

عن املؤّلف:
خريس، أمحد: ثنائيات إدوار اخلراط النصية -   -١
دراسة يف الرسدية وحتوالت املعنى، دار أزمنة 

للنرش والتوزيع، ١٩٩٨.

مقاالت:
عطيه، نعوم: الصور الفنية يف قصص إدوار   -١
األّول  ترشين  (القاهرة)،  الكاتب   ،اخلّراط

١٩٧٦، ص ٥٤-٦٤.
قاسم*، عبد احلكيم: تكّلف الكاتب وحرية   -٢
 ،١٩٨٤ أيلول  (القاهرة)،  إبداع   ،القارىء

ص ١١٢-١١٧.

 ،١٩٩٣ ص ١٠٣؛   ،١٩٩٠ ونقد،  أدب   -٣
ص ٩-٤٤.

 Journal of Arabic Literature, 1994, 24,  -٤
pp. 34-57.

إبداع، متوز ١٩٩٥، ص ٢٤.  -٥
فصول، صيف ١٩٩٦، ص ٣١١-٣٧٦؛ ربيع   -٦

١٩٩٨، ص ٢١٢.

مراجعات الكتب:
فصول، كانون الثاين ١٩٨١، ص ٢٦١، عن   -١

رامه والتنني.
فصول، كانون الثاين ١٩٨٤، ص ٢٢٨، عن   -٢

اختناقات العشق والصباح.
الزمن  عن  ص ٢٣٠،   ،١٩٨٥ متوز  فصول،   -٣

اآلخر.
فصول، نيسان ١٩٨٦، ص ١٦٢، عن تراهبا   -٤

زعفران: نصوص إسكندرية.
فصول، أيار ١٩٨٩، ص ١٤٤، عن الزمن اآلخر.  -٥
فصول، صيف ١٩٩٣، ص ٢٨٢، عن الزمن   -٦

اآلخر.
أدب ونقد، ١٩٩٥، ص ١١٤، عن احلساسية   -٧

اجلديدة.
عن الظاهرة  ص ١٦٠،   ،١٩٩٥ ونقد،  أدب   -٨

القصصية.
حريق  عن  ص ١٣٦،   ،١٩٩٥ آب  إبداع،   -٩

األخيلة.
عن  ص ٧٠،   ،١٩٩٧ أيار/حزيران  اآلداب،   -١٠

كتابني النقدية.
فصول، شتاء ١٩٩٧، I، ص ٢٥، عن تراهبا   -١١

زعفران.
يقني  عن  ص ١٣٠،   ،١٩٩٨ حزيران  إبداع،   -١٢

العطش.
صخور  عن  ص ٨،   ،٢٠٠٠ حزيران  إبداع،   -١٣

السامء.
Journal of Arabic Literature, 2000, I,  -١٤
p. 38, on Girls of Alexandria.

احلياة، ٢٠٠٢/٦/٢٣، عن طريف النرس.  -١٥
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مقابالت:
 ،II.2 الثاين/آذار  كانون   ،١٩٨٢ فصول،   -١

ص ٢٣٦-٢٣٨.
Banipal, 1989, 6, p. 31.  -٢

النهار، ١٩٩٠/٩/١١، ص ٥؛ ١٩٩٠/٩/١٢،   -٣
 ٣ يف  مقابلة   .٥ ١٩٩٠/٩/١٥،ص  ؛   ٥ ص 

أجزاء.

السفري، ١٩٩٢/١١/١٨، ص ١٢.  -٤
املوقف األديب، ١٩٩٢، ٦٩، ص ٣٦.  -٥

اهلدف، ٢٠٠٢/٢/١٦، ص ٩.  -٦
السياسة، ٢٠٠٢/٥/٢٤، ص ٢٥؛ ٢٠٠٢/١٠/١٥،   -٧

ص ٢٥.
النهار، ٢٠٠٣/٦/٨، ملحق، ص ٤.  -٨

السياسة، ٢٠٠٣/٧/١٨، ص ٢٣.  -٩



٤٢٩ 

البشري إبراهيم خرّيف
النوع األديب: كاتب قصص.

والدته: ١٩١٧ يف نفطة، تونس.
وفاته: ١٩٨٣. 

ثقافته: تدّرج من الكّتاب إىل املدرسة القرآنّية فمكتب دار اجللد (املدرسة الفرنسّية-العربّية)، 
١٩٢٧-١٩٣٢؛ فاملدرسة اخللدونّية املتوّسطة، ١٩٣٩-١٩٤٠؛ فمعهد اآلداب واللغة العربّية، 

.١٩٤٦-١٩٤٧

حياته يف سطور: تاجر، معّلم ّمث كاتب منذ ١٩٤٧. عضو مؤّسس لكّل من اّتحاد الكّتاب 
التونسّيني ونادي القّصة. زار ليبيا واملغرب وباريس وبلغراد. متزّوج وله مثانية أوالد.

السرية:
حلظة من أحالم الفكر، تقتيض بيشء من التحبري. فام بالك بحياة! ومل يسمح يل إّال بعدد 

من الكمل حمدود. أنا الذي مل أتعّود إحصاء هذري عىل كّل فاليك أحكي ما مررت به.
ولدُت سنة ١٩١٧ بنفطة، من أب نفطي وأّم من العاصمة، حيث حللنا سنة ١٩٢٠. 
العريب  املكتب  إىل  القرآنّية  املدرسة  إىل  الكّتاب  من  تعّلمي  وتدّرج  الغنم.  برحبة  فسكّنا 

الفرنيس. وأحرزت عىل الشهادة االبتدائّية سنة ١٩٣٢.
أوىل  وكتبت  مذّكرايت.  أدّون  وبدأت  األدب،  عىل  نفيس  تفّتحت  الفرتة  تلك  يف 
حماواليت يف القّصة والشعر. يف البيت كّنا نقيض سهراتنا يف تالوة السرية احللبّية، وألف ليلة 
ونتبارى يف املساجالت الشعرّية واللطائف األدبّية. وكنت أحرض جمالس والدي مع أحبابه 
يف جمادالهتم العلمّية. فيدعوين ألناوله املعاجم واملراجع. وكان أخي مصطفى يغريني بحفظ 
الشعر. ويف املكتب، كان مديرنا املسيو الكروا حيّدثنا، كّلام سنحت دروس القراءة عن 
مؤّلف النّص ويلفت أنظارنا إىل حماسنه، حّتى أّننا كّنا نتقّمص شخصّيات أولئك املؤّلفني. 
فمنا من جعل نفسه الفريد دي موّسه واآلخر الفونس دوديه واآلخر فكتور هيغو... ّمث 
الرياضّيات.  يف  لضعفي  فصلت  ّمث  العامني.  نحو  دروسه  فتتّبعت  العلوية.  معهد  دخلت 
والكراس  الكتاب  فكرهت  األخرى،  املواد  يف  ناجًحا  كنت  إذ  نفسّية.  بصدمة  فأصبت 
واختلفت إىل املقاهي واجللسات. وكانت تنتابني حلظات طويلة من احلرية والفراغ، أتساءل 

أميكن أن أعيش يف كهف بجانب عني ماء، بعيًدا عن الناس؟
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وعيل  كاملشايب  مصطفى  أخي  أحباب  من  العرص  أدباء  من  أثلة  بيتنا  يؤم  وكان 
الدوعاجي واملهيدي والبرشوس أّيام جملتي الرسالة وأبولو. ولقد تأّثرت بنثر الدوعاجي 
ألتى  ذلك  أمكنه  ولو  املحافظ.  اجلمهور  من  خوًفا  العامّية  استعامل  يستطيع  ال  أّنه  من 

بالعجب إذ أّن العامّية حّية، غنّية، واقعّية.
وأصبت بذات [بداء] الصدر، فأقمت برادس سنتني لالستشفاء وقد مارست أنشطة 
لبيع  براكة  أنشأت  رادس  ويف  احللقوم.  وعلب  الشاشّية  صناعة  منها  ذلك،  قبل  خمتلفة 

الليموناضة والكسكروت.
توّفي والدي سنة ١٩٣٧. وأصدر أخي مصطفى جريدته الدستور فكّلفني بتوزيعها 
ونرشت فيها قّصة قصرية: ليلة الوطية. ويف أواخر سبتمرب، كنت جمتمًعا مع رفقة يل 
من تالميذ مدرسة الفالحة أكثرهم من نفطه، وكان موعد املناظرة لقبول الرعيل اجلديد 
أّن  ّمث  اجلسم.  بسالمة  يشهد  طبًيا  فحًصا  القبول  رشوط  من  أّن  فعلمت  األبواب.  عىل 
صحبة هذه العصابة، أظهرت توافًقا يف الطبع وأثار حديث البلد أشجاًنا وأشواًقا، فرغبت 
يف متابعته فشاركت وانخرطت معهم، لكن، يف األعامل الفالحية جهد، فاعتلت صّحتي 
وتركت املدرسة، تزّوجت وأنجبت أّول أوالدي. فكنت ماًرا ذات يوم من أّيام أكتوبر 
واخللدونّية،  اآلداب  ومعهد  الزيتونة  جامع  عىل  الطلبة  تزدحم  حيث  العطارين،  بسوق 
فأخذين محاسهم وقلت يف نفيس: يل ولد سوف أحتاج إىل تتّبع دروسه. فهل أبقى شبه 
األّمي؟ سألت أحد الواقفني عىل اخللدونّية عن رشوط االنخراط. فأجابني ال يشء سوى 

احلضور مساء فطلبت ترسيمي.
وكنت أعمل كاتًبا ملحام، ّمث اختذت متجًرا بسوق احلرير ويف سنة ١٩٤٧ التحقت 
بعد  التالميذ  أبارش  أن  أعاميل  جدول  اقتىض  اخلمسينات،  أّول  ويف  املعّلمني.  بسلك 
ا يف الضحى، فمألت فراغي مبطالعة كتب التاريخ. واهتممت بسبب  الظهر. فبقيت حرًّ
تسمية باب النبات. فجّرين ذلك إىل القرن العارش، قرن القرصنة والفروسّية فبدأت قّصة 
مبثابة  يل  كانت  ولكن  فألغيتها.  وتشّعبت،  واستطالت  نطاقها  عّيل  فاّتسع  املوضوع.  يف 
التدّرب. وحببت يل التفتيش يف الكتب. فكنت أطرب ملطالعة نفس احلادثة يروهيا مرجع 

تونيس وآخر إسباين وثالث تركي، وما بينها من فروق...
وكان املصيف سنة ١٩٥٦ يف الزهراء. فاستأجرت مغنى ألحد الفرنسّيني الذين يقضون 
راحتهم بفرنسا، فرتكه لنا كامل العّدة، مبا يف ذلك مكتبة. فكنت أنظر فيها، حّتى عثرت 
بقّصة جلان جاك قوتييه، فيها من احلرّية واجلرأة والصدق ما شجى نفيس. واستفاقت عّلتي 
فأجربت عىل راحة طويلة األمد. فتلهيت بتصنيف قّصتي حّبك ورجائي وطبقت ما كان 

يتحرق إليه عيل الدوعاجي وال زلت إن شاء اهللا...
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مؤّلفاته:
حّبك درباين، تونس، صدرت سابًقا يف جمّلة   -١
الفكر مسلسلة حتت عنوان إفالس، ١٩٥٠؛ 
ط ٢، تونس، الرشكة التونسّية لفنون الرسم، 

.١٩٨٠
للنرش  التونسّية  الرشكة  تونس،  الليل،  برق   -٢
والتوزيع، ١٩٦١. مع مقّدمة للطاهر اخلمريي. 

قّصة تارخيّية.
التونسّية  الدار  تونس،  عراجينها،  يف  الدقلة   -٣

للنرش، ١٩٦٩. رواية.
مشموم الفّل، تونس، الدار التونسّية للنرش،   -٤

١٩٧١. قصص. مع مقّدمة ملحّمد مزايل.
خليفة األقرع، تونس، الدار التونسّية للنرش،   -٥

١٩٧٥. رواية قصرية.
French translation: La terre des passions 
brûlées, by Hedi Djebnoun and Assia 
Djebar, Paris, Jean-Claude Lattes, 1986. 
(Traduction tronquée).

بالرة، رواية تارخيّية، تونس، املؤّسسة الوطنّية   -٦
للرتمجة والتحقيق والدراسات، ١٩٩٢. رواية 

عىل غرار برق الليل، تارخيّية األجواء. 
فوزي  حررها  خريف  لبشري  الكاملة  االعامل   -٧

زمريل، وزارة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث، 
تونس.

النقرة مسدودة، (د.ن)، (د.ت).  -٨

عن املؤّلف:
IBLA, vol. 6 (1963), pp. 43-50.  -١

Fontaine, Jean: 20 ans de littérature tuni-  -٢
sienne, 1956-1975, Tunis, Maison Tuni-
sienne de l’Edition, pp. 26-27.

 Lunt, Lora Graham: «Love and Politics  -٣
in the Tunisian Novel: Themes, Struc-

 ture, and Characters in the Novels of
Muhammad al-’Arusi al-Matwi and al-
Bashir Khurayyif.» (thesis) Indiana Uni-
versity, 1977.

التونسّيني،  املؤّلفني  تراجم  حممد:  حمفوظ،   -٤
 ،١٩٨٦ اِإلسالمي،  الغرب  دار  بريوت، 

املجلد اخلامس، ص ١١٢-١٢٦.
زمريل، فوزي: الكتابة القصصّية عند البشري   -٥
للكتاب،  العربّية  الدار  تونس،  خرّيف، 

.١٩٨٩
البشري  القصصية:  االيام  فوزي:  زمريل،   -٦

خريف يف عيون النقاد، ٢٠٠٣.

كانت  فام  الذاتّية،  الرتمجة  هذه  مثل  األدبّية،  املؤّسسات  لبعض  مراًرا،  حّررت  لقد 
احداها لتشبه األخرى سوى يف اخلطوط الكبرية. فعجًبا للذاكرة وما يعني هلا أن تنتقي من 

غابة األحداث.
وعىل كّل، فقد كتبت أدًبا البن البلد، وليس يل إّال أن أمحد ما قابلني به ابن البلد.
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محيي الدين النارص ُخَريِّف
النوع األديب: شاعر، كاتب مرسحي.

والدته: ١٩٣٢ يف نفطة، تونس.
وفاته: ٢٠١١.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة نفطة االبتدائّية؛ فمدرسة قفصة املتوّسطة، ١٩٤٦-١٩٤٨؛ فجامعة 
الزيتونة وختّرج منها ١٩٥٧.

حياته يف سطور: مدّرس ومرشد بيداغوجي. ملحق بوزارة الثقافة. عضو كّل من النادي 
الشعر  ونادي  التونسّيني  الكّتاب  واّتحاد  التونيس  القمل  ونادي  الشاّبي  القاسم  أبو  الثقايف 
بتونس واّتحاد املعّلمني واّتحاد األدباء العرب. لقد سافر إىل كّل من اجلزائر (١٩٦٩) وليبيا 
(١٩٧٥)، والعراق (مّرات متعّددة آخرها كان سنة ١٩٨٠) وسورية (مّرات متعّددة آخرها 
يوغوسالفيا  إىل  سافر  كام   (١٩٨١) بشّقيه  واليمن   (١٩٧٩) والكويت   (١٩٨١ سنة  كان 

وإيطاليا (١٩٨٢). متزّوج وله ثالثة أوالد.

صفحته عىل اإلنرتنت:
http://www.mohieddinekhraief.com/index.php?p=14

السرية:
ولدُت يف صيف سنة ١٩٣٢ يف شهر حزيران بنفطة باجلريد التونيس الذي يقع باجلنوب 
الغريب من اجلمهورّية التونسّية. ويف هذه املنطقة التي عرفت بواحاهتا اخلرضاء ومنابع مياهها 
الثرة اليشء الذي جعلها موطًنا للكثري من الشعراء نشأت وترعرعت يف عائلة ينتسب أكثر 
أفرادها لألدب والشعر والتصّوف. فجّدي الشيخ إبراهيم خّريف كان عاًملا ومؤّرًخا وشاعًرا 
وهو صاحب كتاب املنهج السديد، يف تاريخ أهل اجلريد كام له ديوان من الشعر ومقاالت 
يف اِإلصالح. ووالدي النارص خّريف كان شاعًرا ومتصّوًفا وهو الذي أخذت عنه املبادىء 
األوىل يف األدب والشعر، وكنت أسمعه يف الليايل يتمّجد بأشعار بن الوردي والوحريي 
والسهروردي وابن الفارقي فيتمّلكني خشوع عميق وأعود إىل النوم يف دعة واطمئنان. أّما 
عّمي مصطفى خّريف فهو من شعراء تونس املعروفني. وكذلك عّمي املرحوم البشري خّريف 
القّصاص الذي جتاوزت شهرته بالده. وأعترب أّن املدرسة الكبرية التي تلّقيت فيها معاريف 
هي مدرسة األرسة مبا يف ذلك العّمات واجلّدة ولكن هذا ال مينع بأن أشري بأّن أيب أدخلني 
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إىل كّتاب القرية وفيه حفظت القرآن الكرمي وتلّقيت مبادىء العربّية والفقه والتوحيد عىل يد 
عيل بن رحومه الذي وفد علينا من رشق اجلزائر وكان يطّبق يف تعليمه طريقة مجعّية الشّبان 

املسلمني اجلزائرّيني التي أّسسها وبّث فيه الروح املسطلح األكرب عبد احلميد بن باديس.
ويف هذه األثناء كنت ألتهم كّل ما يقع يف يدي من كتب وقد قرأت يف تلك الفرتة 
وحفظت مقامات احلريري واملعّلقات واملتنّبي. وما وصلني من كتب املختارات. ودواوين 
شوقي وحافظ، وكتاب جماين األدب. أّما الكتاب الذي تأّثرت به كثًريا وحفظت منه كثًريا 

فهو كتاب جواهر األدب ألمحد اهلاشمي.
ويف سنة ١٩٤٦ أوفدين والدي أللتحق بخايل حمّمد الصالح إسكندر الذي كان يعمل 
باملحكمة الرشعّية بقفصه، كمحتسب. وهناك أدخلني إىل الفرع الزيتوين، وقد كان هذا 
اخلال يرعاين رعاية األب وعليه قرأت كتاب قطر الندى عىل رشح وحاشية يس ويف قفصة 
تعّرفت عىل القّصاص املختار جّنات وكّنا نقرأ مًعا مؤّلفات شعراء املهجر وكتاهبم كام كان 

عّمي املرحوم مصطفى خرّيف يراسلني.
ومن قفصة انقطعت عن التعليم والتحقت بعّمي مصطفى بتونس حيث التحقت بجامع 
الزيتونة. ومل أكن أزاول كّل الدروس بل كنت أجري وراء عّمي يف املسويات واملقاهي، 
وحرضت جمالس الشيخ الكيادي وعرفت عيل الدعاجي الذي كان يزورنا يف البيت، والشيخ 
الشاذيل خذندار، وسعيد أبو بكر. وطالت رحلتي وراء األدب حّتى مل أعد أبايل بالدراسة 
 يا ثورة نبوع حّتى انقطعت عنها وبقيت أكتب الشعر وكان أّول قصيد عمودي نرشته هو
وذلك بجريدة اجلهاد التونسّية سنة ١٩٤٩، أّما أّول قصيدة يف الشعر احلّر قيود نرشته سنة 
١٩٥٤ بجريدة الندوة ومل أكن واثًقا بصدق جتربتي الشعرّية ألّن طريق احلياة كانت أمامي 
مسدودة ومن ذلك رجعت سنة ١٩٥٤ إىل نفطة وبقيت هبا حتى أهلت بشائر االستغالل 
فعند ذلك جاء من نبهني إىل رضورة العودة إىل التعليم وهو الصديق األستاذ اِإلمام محيدة. 
وقد بذل جمهوًدا جّباًرا ِإلرجاعي فعدت وطرحت من ذاكريت الشعر وانكببت إىل الدراسة 
وبقيت حتى حتّملت عىل األهلّية ويف سنة ١٩٥٧ رجعت إىل تونس والتحقت بتالميذ جامع 
الزيتونة وقد كان ذلك قد تطّور وانتقل من التدريس التقليدي باجلامع إىل التدريس باملعاهد 
الثانوّية وهناك قرأت تعليًما متطّوًرا ودرست الفلسفة اِإلسالمّية ومناهج األدب والكيمياء 

واجلرب واحلساب. وبقيت حّتى حتّصلت عىل شهادة التحصيل سنة ١٩٦٠.
ومبا أمكن يل أن ألتحق بالتعليم االبتدائي فبقيت مدّرًسا للغة العربّية ببلديت - نفطة - 
سنة ١٩٦١ وبقيت هبا إىل سنة ١٩٦٧ ويف هذه الفرتة عدت إىل الشعر وتطّورت جتربتي 
مبا كنت أقرأه وألتهمه من كتب ودواوين، وكان الصديق حمّمد الصالح اجلابري ال يفتأ 
ميّدين بكّل جديد يف جمايل الشعر والقّصة والرواية وكانت أّول جتربة أّثرت عّيل يف هذه 
الفرتة جتربة بدر شاكر السّياب*، وكأّني كنت أحتضن غربتي بغربته وأرى جيكور يف 
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نفطة، ويف العزلة باجلنوب رأيت يف نفطة امللجأ الذي فتح يديه ليحتضنني وحينو عّيل بعد 
الغربة والتّرشد.

ها أنا جئت كي أصطفيك
أغنيك أسحب فيك اخليال. حتت زرق الظالل

بعد ما قتل احلّب يف خاطري
وارمتيت مع الليل يف كّل زاوية معتمه

وعرفت الفراق مرار
بأضواء منالنا املظلمة.

وكان املحور الرئييس لشعري يف ذلك الوقت هو القرية والغربة وقد صدرت املجموعة 
األوىل يل سنة ١٩٦٩ حتت عنوان كلامت للغرباء وهي حتوي جمموعة األشعار التي كتبتها 
يف مفطة حتى سنة ١٩٦٨ ويف سنة ١٩٦٨ انتقلت إىل تونس بعد أن تزّوجت يف السنة التي 
قبلها وسكنت بالوردّية وعملت معّلًما يف مدرسة هنج السوم ويف املدينة فقدت كّل األشياء 
التي تعّودت عليها يف القرية حتى الدعة واألمس والراحة واهلدوء. وعدت ألبحث عن 
تلك األشياء الصغرية التي كنت أعيش هبا فال أجدها، فوقع يل كام وقع لديوجيني وهو 
حيمل منهاجه ليبحث عن احلقيقة يف النهار فال جيدها. ويف جتربة صوفية مكّثفة إنطويت 
أكتب جمموعة حامل املصابيح وهي تتحّدث عن احلقيقة وتسمو إىل عامل اِإلرشاق والصفاء 

نرشهتا سنة ١٩٧٢.
ويف العاصمة انرصف نشاطي إىل ميادين أخرى كالصحافة واِإلذاعة وعملت لِإلذاعة 
من سنة ١٩٦٩ إىل ١٩٨١ ما يزيد عىل ثالثة عرش برناًجما منها: حلن وقّصة- ووجوه يف 
املرآة- ورجال اِإلصالح- ونغامت أندلسّية- وحصاد املصادفات- ورجال عاهدوا اهللا- ومع 
الذاكرين- اخلالدون- من ذاكرة التاريخ من ديوان الشعر احلديث- وكذلك برامج أخرى 
للتلفزة، أدبّية ودينّية. كانت مطالعايت يف مجيع هذه املراحل كثرية ومتنّوعة يف اخلمسينات 
 جوركي كنت أكثر يف قراءة األدب املرتجم خصوًصا القّصة الروسّية أعجبت كثًريا ب
للشعراء  كثًريا  اهتاممي  رصفت  فقد  الشعر  عن  أّما  كتباه.  ما  كّل  وقرأت   تولستويو
العراقّيني وشعراء الشام، ومرص أعجبت ببدوي اجلبل*، واجلواهري*، والسّياب، وشوقي 
وحافظ. ويف السّتينات رجعت إىل الرتاث القدمي، وكنت أكثر مصاحبة لكتاب األغاين 

وديوان املتنّبي وأبو ّمتام، وقرأت اليتيمة فمل أقف عندها طويًال.
ويف أواخر السبعينات انرصفت بكّليتي إىل دراسة األدب الصويف. فقرأت السهروردي 
والقشريي والّسلمي والنفري والقارىء لكتايب مدن معبد و السجن داخل الكلامت جيد آثار 
هذه القراءات وقد كنت مقتنًعا بأّن هذا النوع من األدب يف صفائه وقدرته عىل التغلغل 

قادر عىل بلورة اِإلنسان نفسًيا ملواجهة مشاكل العرص.
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مؤّلفاته:
أ) شعر وشعر لألطفال:

كلامت للغرباء، تونس، الدار التونسّية للنرش،   -١
.١٩٧٠

حامل املصابيح، تونس، دار عبد الكرمي بن   -٢
عبداهللا، ١٩٧٢.

السجن داخل الكلامت، بغداد، دار الرشيد،   -٣
.١٩٧٦

الرشكة  تونس،  الذهبّية،  والفراشة  الطفل   -٤
التونسّية للتوزيع، ١٩٧٧. شعر لألطفال.

التونسّية  الرشكة  تونس،  الطفولة،  أغاين   -٥
للتوزيع، ١٩٧٩. شعر لألطفال.

ُمُدن وَمْعَبد، تونس، مؤّسسة عبد الكرمي بن   -٦
عبد اُهللا، ١٩٨٠.

الفصول، بغداد، دار الرشيد، ١٩٨١.  -٧
العربّية  الدار  تونس،  األطفال،  حماورات   -٨

للكتاب، ١٩٨٢. شعر لألطفال.
للنرش،  التونسّية  الدار  تونس،  رباعّيات،   -٩

.١٩٨٥
البدايات، تونس، دار بو سالمة، ١٩٨٧.  -١٠

طلع النخيل، تونس، ١٩٨٧.  -١١
وأنواعه،  أوزانه  التونيس،  الشعبي  الشعر   -١٢
للكتاب،  العربّية  الدار  (ليبيا)،  طرابلس 

.١٩٩١
سباعيات، (د.ن)، ١٩٩٦.  -١٣

نبيذ الكرخ، األطلسية للنرش، ٢٠٠١.  -١٤
األمثال الشعبية التونسية، (د.ن)، ٢٠٠٣.  -١٥

املجموعة الكاملة، (د.ن)، ٢٠٠٣.  -١٦

ب) مرسحّيات ومقاالت:
صور وذكريات مع مصطفى خرّيف، تونس،   -١

الدار العربّية للكتاب، ١٩٧٥. ذكريات.
زهرة النرسين، تونس، الدار العربّية للكتاب،   -٢

١٩٨٢. مرسح لألطفال.

يف صيف سنة ١٩٦٩ كنت مسافًرا إىل اجلزائر عىل طريق سوق هراس خطرت ببايل 
فكرة الرباعّيات وبدأت كتابتها يف ذلك احلني عىل الوزن الرسيع. وبدأهتا هكذا:

ــــــــــــد أغــــــــلــــــــقــــــــه احلــــــــــــــــارس ــــــــــــاب ق ــــــــــــب والـــــــديـــــــك قــــــد أعــــــيــــــاه طــــــــول الـــصـــيـــاح ال
ــــــــــهــــــــــا الــــــنــــــاعــــــس ــــــــــا أّي ــــاححـــــــتـــــــى مـــــــتـــــــى ي ــــصــــب ــــــاء ال ـــــلـــــيـــــل ضــــــي ــــطــــلــــب يف ال ت

وعندما عدت إىل تونس رشعت يف نرشها بجريدة الصباح كّل يوم مخيس وهي 
إىل اآلن متواصلة، وإن كنت غّيرت وزهنا عىل اخلفيف، يف الرباعّيات وجدت طريق التعبري 

أكثر جّدية، خصوًصا عندما أحسست بتجاوب الناس معها.
ومن جتاريب أيًضا قّدمت إىل املرسح مرسحّية التائه التي مّثلت عىل املرسح البلدي يف 
شتاء سنة ١٩٨٢ وكتبت مرسحّية عن جتربة السهروردي. أّما أكثر جتاريب حتذًرا فهي الكتابة 

لألطفال وقد قّدمت هلم ما يزيد عىل األربع جمموعات شعرّية.
ويل اهتاممات باألدب الشعبي وقد نرشت العديد من املقاالت يف التعريف به وبرجاله 
كام أّن يل كتاًبا عنوانه األدب الشعبي التونيس أوزانه وفنونه، بصدد اِإلعداد إىل الطبع. 
ولست أزعم أّني أمسك بيدي مقود أحد هذه الفنون وكّل ما هنالك أّني أحاول أن أقّدم 

لبالدي شيًئا. وذلك كّل اجتهادي.



حميي الدين النارص ُخَريِّف  ٤٣٦

 

العربّية  الدار  تونس،  العطوف،  العاممة   -٣
للكتاب، ١٩٨٢. مرسح لألطفال.

للكتاب،  العربّية  الدار  تونس،  الغربان،   -٤
١٩٨٢. مرسح لألطفال.

ج) كتابات أخرى:
سالمة  بو  دار  إصدارات  من  الطائي  متام  ابو   -١
للنرش، بتاريخ ٠١ - جانفي - ١٩٨٨. دراسة 

تتضمن حياة الشاعر وشعره.
بو  دار  إصدارات  من  الصقيل  محديس  بن   -٢
سالمة للنرش، بتاريخ ٠١ - جانفي - ١٩٨٩. 

دراسة تتضمن حياة الشاعر وشعره.
من  التونيس  الشعبي  الشعر  من  خمتارات   -٣
 .١٩٨٩ الثقافة،  وزارة  تونس  إصدارات 
يف  الشعر  من  مناذج  املختارات  هذه  تتناول 
أغراضه املتعددة مثل - الغزل - وشعر احلكمة 
الثوامر والوصف - وحمل شاهد - واملالحم 

واهلجاء االحرش والرثاء.
أمحد بن موسى من إصدارات الدار التونسية   -٤
للنرش، بتاريخ ٠١ - جانفي - ١٩٨٩. دراسة 

من  ومناذج  موسى  بن  امحد  حياة  تتناول 
شعره.

الدار  موسى،  بن  امحد  شعر  من  خمتارات   -٥
التونسية للنرش، ١٩٨٩.

من  وأوزانه  أغراضه  التونيس  الشعبي  األدب   -٦
تونس -  للكتاب  العربية  الدار  إصدارات 
دراسة   .١٩٩١ - جانفي -   ٠١ بتاريخ  ليبيا، 
تتناول الشعر الشعبي التونيس نشأته وتطوره 
واألغراض التي طرقها وأوزانه التي انفرد هبا.

التونسية  الدار  إصدارات  من  النجار  العريب   -٧
للنرش، بتاريخ ٠١ - جانفي - ١٩٩١. دراسة 
تتناول حياة الشاعر العريب النجار ومناذج من 

شعره.

عن املؤّلف:
التونيس  األدب  يف  مباحث  حممود:  ترشونا،   -١
 ،١٩٨٩ خاّصة،  نرشة  تونس،  املعارص، 

ص ٨٥-١١٠.



٤٣٧ 

سامي الدريني َخَشَبة
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٣٩ يف املحّلة الكربى، مرص.
وفاته: ٢٠٠٨.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة األمري فاروق االبتدائّية، القاهرة، ١٩٤٦-١٩٥٠؛ فالتوفيقّية الثانوّية، 
القاهرة، ١٩٥٣-١٩٥٦؛ دخل كّلية اآلداب قسم الصحافة، جامعة القاهرة، ونال ليسانس 

اآلداب.

مكتب  عن  مسؤول  الريفّية،  للمبان  العاّمة  (كاتب) بالرشكة  موّظف  سطور:  يف  حياته 
جريدة  واملرأة،  الفّن  أقسام  مواد  املراجعة  صحفي   .١٩٦٥-١٩٦٧ بالرشكة،  الشكاوى 
اجلمهورّية، ّمث كاتب بالقسم الثقايف جلريدة املساء (نقد املرسح واألدب)؛ ّمث مرشف عىل 
قسم األخبار األجنبية باجلريدة نفسها، ّمث باألهرام. عضو نقابة الصحفّيني املرصّيني؛ عضو 
االّتحاد االشرتاكي العريب؛ عضو مجاعة األدب احلديث. لقد زار كًال من لبنان (١٩٧٠) 
وسورية (١٩٧٠) والعراق (١٩٧٣، ١٩٧٩، ١٩٨٠) ؛ كام زار تشيكوسلوفاكيا، وبلغاريا 

وبولونيا واالّتحاد السوفيايت سنة ١٩٧٣. وفرنسا وفنزويال (١٩٧٩). متزّوج وله ابنان.

السرية:
ا ولكتبه الفّنية أكرب األثر يف تكويني األّول، وخاصة مع  كان لوالدي، دريني خشبة، شخصيًّ
جّو املنزل العائيل الذي كان يشّدين للبقاء فيه، حيث ال متعة حقيقّية سوى القراءة. ولكّن 
املناخ السيايس واالجتامعي سنوات الصبا األّول، األربعينات، كان يشّدنا إىل قراءة الصحف، 
لكي تلتهب مشارعنا الوطنّية، وتتفّجر عواطفنا بشكل عام، ولذلك قرأنا تارخيّيات نجيب 
حمفوظ بنفس احلامس الذي سمعنا به قصائد عيل حممود طه وحممود حسن إسامعيل، والذي 
قرأنا به صحيفة االشرتاكّية حلزب مرص الفتاة، أو تابعنا مظاهرات اِإلخوان املسلمني. وكّنا 
ا (شربا) ختتلط فيه أرس املهاجرين، مسلمني وأقباًطا، وميسورين وفقراء،  ا شعبيًّ نسكن حيًّ
كام كّنا نزور مدينة وايل (املحّلة الكربى) كل عام لكي نكتشف جوانب أخرى من جمتمعنا، 
ولكي أعثر هناك عىل مكتبة جّدي العامرة بالسري الشعبّية وكتب السحر وتفسري األحالم 
القدمية. وباكتشافنا كتب خالد حمّمد خالد األوىل من ناحية، وكتب سالمة موسى من ناحية 
أخرى، وصلنا يف وقت واحد إىل كتب الرتاث اِإلسالمي والفكر الليربايل ونظرّية التطّور 
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ومبادىء االشرتاكّية وعمل النفس التحلييل ومشكلة أصل الكون وعلوم الفيزياء احلديثة. وكان 
موت أّول صديق عزيز (كنت آنذاك يف اخلامسة عرشة) إهنار عامل امليتافيزيقا متاًما، وبقي عامل 
األخالق، بدعامتيه األساسّيتني: احلّرية والعدل، القائمتني عىل اليقني الوحيد: العقل أو العمل. 
ومل يعد ّمثة ما يبعث األمل سوى التاريخ، وال ما يبعث النشوة سوى الشعر أو املوسيقى، 
أّما الفلسفة، فقد بدت ملّدة طويلة، وكأّنها جمّرد لغذ يتحايل من أجل غرس يشء من املعنى 
يف وجود ال معاين له أو فقد معناه منذ زمن طويل. ولكن التعّرف عىل املاركسّية أحدث 
ا، وفجأة اكتسب التاريخ كياًنا مرتًبا، كام اكتسب الالمعنى أو الالهدف  انقالًبا جذريًّ
الظاهري شيًئا من املنطق إذ أصبح عىل اِإلنسان نفسه أن يصنع لنفسه،ولوجوده، منطًقا 
وهدًفا، قد خيتلف كثًريا عن منطق الدين وهدفه إّال يف الوسيلة وأسلوب التحقيق. وبذلك 
صار احلّب الذي ألغاه نيتشه وشوبنهور وفرويد، ممكًنا، ولكن اجلنس ظّل مستحيًال حتت 
وطأة الظروف االجتامعّية أو االقتصادية أو األخالقّية، فقد التقت املاركسّية مبفهومها اجلديد 
مع دعامتي البناء األخالقي القدمي. أّما العمل السيايس فمل يكن بوسعنا أن نصنعه بالطريقة التي 
حتلو لنا. خاّصة مع غيبة أي تكوين سيايس علني حمّلي معقول يف اخلمسينات والسّتينات. 
(بفتاهتم  الشيوعّية  إىل  البعث  إىل  اِإلخوان،  من  إشباع:  دون  متالحقة  التجارب  وتوالت 
املختلفة) إىل السجن (من ديسمرب ١٩٦٠ حّتى مايو ١٩٦٤). وبعد السجن مل خيتلف األمر 
إّال يف رفض أي شكل من أشكال التنظيم السيايس إىل أن يصبح من املمكن مجع شمل من 
هتّمهم، من أبناء األّمة، قضايا احلّرية والعدل، عىل أساس تعيه األّمة وتقدر أن تتبّناه. ولكن 
هذا مل ينفع يف جتّنب االنفصام، بسبب املهنة واهلوى احلقيقي. أي بني الصحافة احلرفّية والنقد 
القضايا  حيّل  أن  يستطيع  متكامل،  وثقايف  فكري  تكوين  عن  والبحث  واألديب،  الدرامي 
املعّقدة إىل رامجتنا. ولدى اخلروج من السجن (مايو ١٩٦٤) كانت احلياة بالغة الفقر: ال عمل 
منتظم، وال حّب، وال أب (مات أيب بعد خروجي بشهرين) وال انتامء. ولكن العمل الثقايف 
احلّر، يف الرتمجة ّمث يف الكتابة بدأ حيّل املشاكل بوجهها الفكري عىل األقّل، وبدأت الكتابة 
يف اآلداب البريوتّية ّمث يف جمالت املرسح والفكر املعارص والكتاب العريب والطليعة القاهرّية، 
ّمث يف األفالم العراقّية.. وعند التحاقي بالعمل الصحفي، واجلمهورّية (فرباير ١٩٦٨) التقيت 
بزوجتي الناقدة السينامئّية خريّية البشالوي، التي قامت عالقتنا رّبام منذ حلظة لقاءنا األّول، 
فقد وجدت فيها، عىل ما أعتقد اآلن، أشياء كثرية كانت ناقصة يف حيايت: فهي فّالحة 
املواجهة  عىل  عادّية  غري  وقدرة  أيًضا،  عادّية  غري  وعاطفة  عادّية  غري  صالبة  فيها  األصل 
والتأّمل يف نفس الوقت. ال تواجه العامل، وال تواجهني إّال ولدهيا عرشات األسئلة وعرشات 
األجوبة عىل أسئلة أخرى، وبذلك أصبحت صديقة وحبيبة يف وقت واحد. لنا اآلن طفالن، 

ذكريات كثرية وأحالم أكثر ومشاكل ال حرص هلا وأمل دائم يف حّل هذه املشاكل!
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مؤّلفاته:
أ) دراسات ومقاالت:

دار  بريوت،  املقاومة،  أدب  من  شخصّيات   -١
اجتامعي  نقدي،  حتليل   .١٩٧٠ اآلداب، 
من  ومثانية  فّنية  شخصّيات  لثامنية  وتارخيي 

األعامل األدبّية املرصّية املعارصة.
وزارة  بغداد،  املرسح،  يف  معارصة  قضايا   -٢

اِإلعالم، ١٩٧٢.
بغداد، وزارة  املرسح،  يف  معارصة  دراسات   -٣
العامل  عن  نقدّية  دراسة   .١٩٧٣ اِإلعالم، 

املرسحي يف القاهرة يف السّتينات.
األكادميية،  املكتبة  فكرية،  مصطلحات   -٤

.١٩٩٤
ومستقبلية،  نقدية  قراءة  مرص:  حتديث   -٥

القاهرة، مرييت للنرش واملعلومات، ٢٠٠٢.
جتديد الثقافة، القاهرة، اهليئة املرصية، ٢٠٠٣.  -٦

مسرية نقدية، اهليئة املرصية، ٢٠٠٨.  -٧

ب) باللغة اإلنكليزية:
Naguib Mahfouz and his Cairo, in: Na-  -٨
guib Mahfouz Nobel 1988, Cairo, Egyp-
tian book organisation, 1988.

ب) ترمجات:
كاسرت،  جلون  الطرق  مفرتق  يف  املرسح   -١

القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٦٦.
Gaster, J: Drama at the crossroads.  

اهليئة  القاهرة،  ريد،  هلربرت  الفّن  معاين   -٢
املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٦٨

 Read, Herbert: The meaning of art.  
نظرّيات الدراما األوروبّية لـ ب.هـ. كالرك،   -٣
القاهرة، دار التحرير للطباعة والنرش، ١٩٧٣-

١٩٧٥
Clark, B.H: Views on European drama.  

اهليئة  القاهرة،  جويس،  جلاميس  املنفّيون   -٤
املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٦

Joyce, James: Exiles.  
جريدة  القاهرة،  هكسيل،  أللدوس  اجلزيرة   -٥
للكتاب،  العاّمة  املرصّية  واهليئة  اجلمهورّية 

١٩٧٦؛ ط ٢، دار الفارايب، ٢٠٠٧.
Huxley, Aldous: Island.  

احلامل لكولن ويلسون، دار اآلداب، ١٩٨١.  -٦
دار  ويلسن،  لكولن  اخلفية  وقواه  اإلنسان   -٧

اآلداب، ٢٠٠٦.
دار  ويلسن،  لكولن  البداية،  نحو  رحلة   -٨

اآلداب، ٢٠٠٦.
دار  ويلسن،  لكولن  الزجاجي  القفص   -٩

اآلداب، ٢٠٠٦.



 ٤٤٠

شاكر ُخْصباك
النوع األديب: كاتب قصص ومرسح.

والدته: ١٩٣٠ يف اِحللة، العراق.
من  االجتامعّية  العلوم  يف  ليسانس  حائز  اِحللة.  يف  والثانوّية  االبتدائّية  علومه  تلّقى  ثقافته: 
جامعة القاهرة، ١٩٥٠. تابع دروسه العالية يف انكلرتا لنيل املاجستري والدكتوراه يف اجلغرافية 

االجتامعّية.

حياته يف سطور: أستاذ اجلغرافيا يف جامعة بغداد، مرتجم، كاتب.

السرية*:
القّصة  بدأت  حينام  االبتدائّية  الثالثة  السنة  يف  كنت  ولعّلني  طفولتي،  منذ  بالقّصة  شغفُت 
تستأثر باهتاممي، وكان املسؤول عن هذا االنعطاف نحو القّصة جمّلة مرصّية كانت تصدر 

يومذاك باسم سمري التلميذ، أذكر أّنها كانت جمّلة ذات مستوى جّيد.
 .رابعة ابتدائي ومل يقترص اهتاممي عىل قراءة القّصة، بل بدأت أمارس كتابتها منذ
ويف سنة خامسة ابتدائي هّيأت جمموعة من عّدة أقاصيص كانت مثار اعزازي، وعرضتها 

عىل معّلم اللغة العربّية الذي بالغ يف إطرائها وتشجيعي عىل مداومة كتابة القّصة [...]
انتقلت يف السنة اخلامسة ابتدائي إىل قراءة قصص األدب العاملي، فكنت من املدمنني 

عىل زيارة املكتبة العاّمة يف املدينة [...]
وتعّرفت يف املكتبة املذكورة عىل املجّالت األدبّية مثل الرسالة والرواية والثقافة املرصّية، 
وجمّلة األديب اللبنانّية، وبدأت أرسل إليها بقصص، إّال أّنها كانت تلقى يف سّلة املهمالت. 
ومع ذلك فمل يفت ذلك يف عضدي. ولعبت جمّلة الرواية املرصّية التي كان يصدرها الزيات 

دوًرا هاًما يف اّطالعي عىل أدب القّصة العاملي.
يف املرحلة االعدادّية تعّرفت عىل كتب األديب املرصي املرحوم حممود تيمور* وشغفت 
ا، وانعقدت بيني وبينه صداقة باملراسلة. واستمّرت هذه املراسلة بال انقطاع حى  بقصصه حبًّ
هتّيأ يل السفر إىل مرص، حيث توّطدت بصورة أقوى صلتي باألديب الراحل. كان يبعث 
إّيل بجميع كتبه، وكانت أوىل الدراسات التي نرشهتا تدور حول أدب تيمور حتت عنوان 
القّصة العربّية وحممود تيمور، وقد نرشت يف إحدى املجّالت األدبّية العراقّية، وأنا ما 

أزال يف هناية مرحلة الدراسة االعدادّية.
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نحو  عىل  العراقّيني  األدباء  عن  ونقدات  دراسات  نرش  أيًضا  املرحلة  هذه  يف  بدأت 
الكتب  نقد  أمارس  بدأت  كام  االنتباه.  تستلفت  كانت  عموًما،  والعرب  اخلصوص، 
مطلع  يف  التقّدمي  التّيار  ألّن  ذلك  التقّدمي،  الطابع  هو  كتابايت  طابع  وكان  القصصّية، 

األربعينات كان يغزو العراق [...]
كنت حتت تأثري األسلوب التيموري يف القّصة، الذي ينحو يف نفس الوقت منحى 
األسلوب املوباساين وبعبارة أوضح فإّن موباسان وتيمور كانا يتقاسامن اعجايب. ولذلك 
رصاع  املسّماة  األوىل  القصصّية  جمموعتي  يف  ا  جدًّ واضًحا  كان  هذين الكاتبني  تأثري  فإّن 
التي محلتها معي إىل مرص، ونرشهتا يف السنة األوىل من دراستي اجلامعّية عام ١٩٤٨ [.. 

ص ١٥٥].
الذي  حمفوظ*  نجيب  األستاذ  فشملت  ومراساليت  صداقايت  دائرة  توّسعت  كذلك 
توّثقت به صلتي كثًريا، وكان أدبه يستوحذ عىل إعجايب، وكذلك املرحوم عبد املجيد 
جودة السحار، واألديب اللبناين سهيل إدريس* واألديب اللبناين املرحوم رئيف خوري 

وغريهم [...]
وال أبالغ إذا قلت لك أّنني كنت عىل صلة وصداقة مع معظم األدباء املرصّيني. ففضًال 
منهم.  آخر  عدد  عىل  تعّرفت  فقد  املراسلة،  طريق  عن  مسبًقا  األدباء  ببعض  معرفتي  عن 
وكنت حلقة وصل مع عّدة جمموعات. فهناك حلقة نجيب حمفوظ التي كانت تشتمل 
عىل عدد كبري من األدباء، وكان مركز االجتامع كازينو أوبرا صباح اجلمعة، وكانت تضّم 
حمّمد  باكثري*،  أمحد  عيل  السحار،  جودة  احلميد  عبد  حمفوظ،  نجيب  رئيسّية:  بصورة 

عفيفي، عبد احلليم عبد اهللا*.
وهناك حلقة املرحوم أمحد حسن الزيات التي كان يداوم عىل حضورها توفيق احلكيم* 
وساطع احلرصي، وأنور املعداوي، وعدد كبري من األدباء، حيث كانت تعقد عرص كّل 

اثنني.
وهناك حلقة األدباء الشباب بزعامة أمحد هباء الدين. وقد انعقدت صداقة قوّية بيني 
وحممود  صالح  عّباس  وأمحد  عاشور*  ونعامن  الشاروين*  ويوسف  الدين  هباء  أمحد  وبني 

العامل* وكانت هذه احللقة تضّم عدًدا كبًريا من الشباب من بينهم فتحي غامن* [...]
ويف هذه احللقة بالذات تعّرفت عىل انطون تشيكوف.. الكاتب الذي ترك أعمق األثر 
يف نفيس، وكنت قد قرأت له من قبل بطبيعة احلال بعض القصص املرتمجة إىل اللغة العربّية، 
االنجليزّية  باللغة  قراءته  إىل  أنرصف  جعلني  أدبه  عىل  احللقة  أصدقاء  معظم  تأكيد  أّن  إّال 

[...ص ١٥٦]
أّما عن قراءيت يف الرتاث العاملي فإّني معجب جًدا باألدب الرويس الكالسيكي. وأعتقد 

أّن العاملقة اخلمسة: تولستوي، تورجنيف، دوستويفسكي، تشيكوف، جوركي [...]
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

رصاع، القاهرة، دار الفكرة، ١٩٤٨.  -١
العريب،  الكاتب  دار  القاهرة،  قاسية،  حياة   -٢
الثقافة  منشورات  بغداد،  ط ٢،  ١٩٥١؛ 

اجلديدة، ١٩٥٩.

عهد جديد، القاهرة، جلنة النرش للجامعّيني،   -٣
.١٩٥١

اخوان  اخلال  مطبعة  بريوت،  األسود،  احلقد   -٤
للطباعة والنرش، ١٩٦٦.

املكتبة  صيدا/بريوت،  بلدتنا،  من  حكايات   -٥
العرصّية، ١٩٦٧.

السؤال، بريوت، (د.ن)، ١٩٩٠. رواية.  -٦

بعض  (يف  وشووموم  وبريستيل  ولورانس  شكسبري  اخلصوص  نحو  عىل  أعجبني 
قصصه) وديكنز وغريهم.

وكالدويل  فاريل  وجيمس  وشتاينبك  هيمنجواي  األمريكّيني  األدباء  من  وأعجبني 
وبريل بك وأوهنري وغريهم.

وأعجبني من الفرنسّيني ستاندال وبلزاك وفلوبري وموباسان (يف بعض قصصه) وأندريه 
جيد ومورياك وسارتر وغريهم. وأعجبني من األملان كافكا وزفايج وتوماس مان [...] 

ومبا أّن ثورة ١٩٥٨ كانت تعد بتحقيق مجيع طموحايت وطموحات أمثايل من الكّتاب 
جتاه الشعب، فقد وجدت نفيس يف حالة من التوّقف، ومل أعد مستعًدا نفسًيا للكتابة. 
ودامت هذه احلالة بضع سنوات. ّمث أخذ احلكم يتطّور يف خّط يتناقض واآلمال التي بنيناها 
عليه، وأخذت تتبلور ديكتاتورّية واضحة. فكان أن وجدت يف نفيس الرغبة للكتابة ثانية. 
وقد أصدرت يف عام ١٩٦٢ مرسحّية بيت الزوجّية التي وجدت صعوبة يف ختليصها من 

الرقابة، واضطررت إىل حذف بعض العبارات وإىل إضافة بعض اهلوامش.
كذلك أوحت إيل أحداث ١٩٦٣ املؤسفة بثالثة أعامل قصصّية. وّملا عدت إىل العراق 
خاص.  وضع  ّمثة  وكان  العاّمة.  احلياة  يف  كثرية  تبّدالت  ّمثة  كان  أعوام  مخسة  غيبة  بعد 

وباختصار فقد وجدت نفيس عازًفا عن الكتابة األدبّية.
ثانًيا: وّمما شّجع عىل هذا العزوف أّنني وجدت اجلّو األديب قد تطّور تطّوًرا جديًدا، وظهرت 
أسامء جديدة يف حقل القّصة، وكان هّم األسامء اجلديدة التي سيطرت عىل وسائل النرش إلغاء أّية 

[...] كتاب مرحلة اخلمسينات أمهّية لكّتاب اجليل السابق الذين أطلق عليهم اسم
وصدرت  العلمي،  البحث  إىل  بكّليتي  اجته  والثاين  األّول  السبب  جعلني  لقد  ثالًثا: 
يل بالفعل فيام بني عام ١٩٦٩ و١٩٧٥ أربع دراسات عن اجلغرافيا العربّية. إّال أّنني ظللت 

أمارس هوايتي يف قراءة األدب وتتّبعه، ومل أنقطع عن ذلك [...ص ١٥٩]

 ،(١٩٧٦/١١)  ١٦ جمّلد   ،١١٨ عدد  (القاهرة)،  الكاتب  جملة  يف  املؤّلف  مع  حوار  من  * [مقتطفت 
ص ١٥٣-١٥٩].
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أحالم ضائعة، دار اآلداب، ٢٠٠٦.  -٧
رواية   .٢٠٠٦ (د.ن)،  األربعة،  الفصول   -٨

قصرية.

ب) مرسحّيات:
بيت الزوجّية، بغداد، (د.ن)، ١٩٦٢.  -١

خمتارات من مرسح شاكر خصباك، ١٩٦٢؛   -٢
ط ٢، بريوت، دار احلداثة، ١٩٨٩.

الغرباء، القاهرة، (د.ن)، ١٩٦٥.  -٣
العرصّية،  املكتبة  صيدا/بريوت،  اليشء،   -٤

.١٩٦٦

ج) يف اجلغرافية:
بغداد،  السليامنّية،  لواء  يف  السكان  نحو   -١

(د.ن)، ١٩٦٠. (باالنكليزّية).
 .١٩٦١ (د.ن)،  بغداد،  العراق،  جغرافية   -٢

باالشرتاك مع آخرين.
الطبيعّية  لنواحيه  دراسة  الشاميل:  العراق   -٣

والبرشّية، بغداد، (د.ن)، ١٩٧٣.
يف اجلغرافية العربّية: دراسة يف الرتاث اجلغرايف   -٤
دار  بريوت،  ط ٢،  ١٩٧٥؛  بغداد،  العريب، 

احلداثة، ١٩٨٨.
العريب،  اجلغرايف  الرتاث  يف  مضّيعة  كتابات   -٥

بغداد، (د.ن)، ١٩٧٩.

د) دراسات ومقاالت:
انطون تشيخوف، مبناسبة الذكرى اخلمسينية   -١
لوفاته، دراسة: قصص، مرسحيات، بغداد، 

.١٩٥٤ ،الثقافة اجلديدة منشورات
١٩٥٩؛  بغداد،  الكردّية،  واملسألة  الكرد   -٢

للدراسات  العربّية  املؤّسسة  بريوت،  ط ٢، 
والنرش، ١٩٨٩.

بغداد،  اثنوغرافية،  جغرافّية  دراسة  األكراد:   -٣
مطبعة شفيق، ١٩٧٢.

بغداد،  املّتحدة،  العربّية  اِإلمارات  دولة   -٤
اجلغرافية  يف  دراسة   .١٩٧٧ اِإلرشاد،  مطبعة 

االجتامعّية.
ابن بطوّطة ورحلته، النجف، مطبعة اآلداب،   -٥

.١٩٨١
املؤسسة  بريوت،  العرب،  عند  اجلغرافية   -٦

العربية للدراسات والنرش، ١٩٨٦.
مكتبة  الكويت،  اجلغرايف،  الفكر  تطّور   -٧

الفالح، ١٩٨٦. دراسة.
دار  بريوت،  فلسفّية،  خواطر  تساؤالت:   -٨

احلداثة، ١٩٩١. مقاالت.

هـ) ترمجات:
 H.J. االرتياد والكشف اجلغرايف لـ هـ.ج. وود  -١

.Wood

.Gordon إعالم اجلغرافية احلديثة جلوردون  -٢
موجي  ج.م.  ل  اجلغرافية  دراسة  يف  املدخل   -٣

.J.M. Mughy

عن املؤّلف:
مقابلة:

 ،١٦ جمّلد   ،١١٨ عدد  (القاهرة)،  الكاتب   -١
(ترشين الثاين ١٩٧٦)، ص ٥٣-٥٩. 



 ٤٤٤

ور فايز عيل َخضُّ
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٤٢ يف القامشيل، سورية.
ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية واملتوّسطة والثانوّية يف سلمية.

دمشق،  الشعب،  جيش  جمّلة  يف  ثقايف  قسم  رئيس  وصحفي.  كاتب  سطور:  يف  حياته 
١٩٦٤. عضو هيئة حترير جمّلة الغدير (املحتجبة)، سلمية، ١٩٦٢. ادارة املخطوطات والنرش 
يف اّتحاد الكّتاب العرب، دمشق، ١٩٧٢-١٩٧٨. عضو احلزب السوري القومي االجتامعي. 
عضو اّتحاد الكّتاب العرب، فرع محاة. زار كًال من لبنان والعراق واألردن ومرص وليبيا 
وتونس واجلزائر واملغرب كام زار يف أوروبا كًال من اليونان وإيطاليا ورومانيا وتركيا واملانيا 

الرشقّية وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا. متزّوج وله ثالثة أوالد.

السرية:
مداخله:

خيطىء من يظّن بأّن الشاعر احلديث، يستطيع رشح نفسه أو احلديث عنها نثًرا. ألّنه 
لو متّكن من ذلك لكان أوىل به، يتحّول إىل جنس أديب آخره فارتاح وأراح. وأنا حريص 
عىل االلتزام هبذا الرأي. غري أّنني ما دمت هنا حيال استامرة شبيهة بالتحقيق فلن أجد 
غضاضة يف حماولتي لرسم بعض املالمح الباهتة، خلارطة حيايت - جتربتي، املوجودة بأصدق 

ما ميكن، وأعمق ما ميكن وأجرأ ما ميكن، يف شعري فقط...

الطفولة:
عام  حزيران  من  األخري  االسبوع  ويف  لسورية،  األقىص  الشامل  من   القامشيل بلدة  يف 
١٩٤٢ ولدت ألبوين أمّيني، بعد شقيقتني، حيث كان والدي قد هرب من الفقر والفالحة 
البائسة لدى أصحاب األمالك، ليتطّوع يف اجليش الفرنيس السوري، فرقة اخلّيالة، وكان 
سمحة  بروح  ويتمّتع  الكذب  يكره  والتهّور.  باجلرأة  يتمّتع   (١٩٠٩-١٩٨١) الوالد  هذا 
مرحة. ووالديت (١٩١٩) من البلدة ذاهتا. وتتمّيز بطبيعة انطوائّية متيل إىل االكتئاب، مع ولع 
بالنظافة والرتتيب، بالرغم من الفقر الذي عشناه، وكاد أن يكون عىل مدى سنني طويلة، 
اخلرضاوين  العينني  ذي  األشقر  اجلميل  الوحيد  للصبي   املدّللة الطفولة  هذه  من  موقًعا. 
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(كبذرة أجنبّية) كام كانوا يتنّدرون. أذكر يف ١٩٤٨، كنت أسري مندهًشا، عىل مقربة من 
والدي، نحاذي تظاهرة تنّدد بالتقسيم واحتالل فلسطني، عندما المست قدمّي، دون 
قصد، حذاء أحد الرشطة الذي التفت صويب وصفعني طارًحا يب أرًضا. ّمما حدا بوالدي 
إىل االمساك بياقة الرشطي معّنًقا إّياه.. وقتها تكاثر الرشط وأخذوا برضب والدي، دومنا 
رمحة أو سؤال، فأخذت أبكي من القهر وللمّرة األوىل، بدأت أشعر باخلوف من السلطة 
أم  كانت  رشقّية  السلطة:  أمقت  سأبقى  األبد  وإىل  الشعور،  هذا  وتعاظم  هلا  واالحتقار 
غربّية. والدليل عىل ذلك، أّنني مل متّر يب حكومة إال وّرشفتني بدخول السجن، ملدد تقرص 

تارة وتطول أخرى!!

املراهقة واليفاع:
بيئتنا الفالحية، مبا حتتويه من سذاجة وتشّتت وغموض. ال جيد املوهوب فيها بًرا لألمان: 
فإّما التسليم أو الرفض أو التشكيك. وقد ساعدين عىل هنج سبيل الرفض أن املذهب 
والكتاب  القرآن  قرأت  فعندما  واملحافظة.  والتعّنت  القرس  من  خيلو  يكاد   اِإلسامعييل
الشعري،  اخليايل،  اجلانب  إىل  إّال  أنجذب  مل  املتصّوفة،  واجتهادات  بعهديه،  املقّدس 
األسطوري. مع ولع بكتابات جربان خليل جربان. بينام كان اجلانب الديني الترشيعي، 
حّتى  الدراسة،  مناهج  عىل  األناشيد  أوثر  وكنت  سبيًال.  بصرييت  إىل  جيد  وال  يسئمني 
يعثرون  ما  متزيق  مع  رضًبا،  مث  تقريًعا  يل،  تشجيعهم  فكان  أهيل.  إىل  أحدهم  شكاين 
ال  خاّصة  والشعر  األدب،  أّن  بحّجة  املقّررة.  املدرسّية  الكتب  عىل   دخيًال عليه 
وكانت  وعقوق.  رشاسة  من  بدافع  وُحْلًما.  جهًرا  وأجّدف  أبكي  فكنت   خبًزا يطعم 
 بالقرزمة حيث بدأت .الرقابة الربية واحلقول واألقنية الرومانّية اجلوفّية مهرًبا يل من
كي ال  يف املدرسة،  من زمالئي  الكتيبات، خمافة الواشني  بعض  كنت أخفيها مع  التي 
يف  لتلميذ  بالنسبة  وخاّصة  مضحك،  يشء  نظرهم  يف  ألّنه  بالشعر.  هويس  يكتشفوا 
من  اخلروج  وحماولة  التحّدي  يف  اِإلرصار  مع  مالذي.   احلمل فكان  اِإلعدادّية.  مرحلته 
بوتقة اخلوف: ممارسة كان، أو طموًحا. األمر الذي جعلني أرتطم بالواقع دائًما. ويكون 
ظّل  وهلذا  الكفاف  وحياة  واجلفاف،  املواسم  مع  أهيل  حال  هي  كام  اخليبة:  حصادي 

املطر الشخصّية الرئيسة يف شعري.

الشباب:
 .وسأستمّر منهم  أوعى  بأّنني  نفيس  معزًيا  أمهس  كنت  يعّنفونني،  أهيل  كان  عندما 
فكنت أقرأ بغزارة وأصّحح ما كتبته، بنفيس، عىل ضوء ما اكتسبته من معلومات وجتربة. 
فأتلف الكثري وأبقي عىل القليل. وحني أرسلت مقطوعة إىل إحدى املجالت األسبوعّية 



ور فايز عيل َخضُّ  ٤٤٦

وعادت منشورة مع طلب املزيد. كانت هذه االستجابة االجيابّية هي أستاذي الوحيد. 
هذا؟   خضور فايز  هو  عمن  أسأل  كنت  وعندما  أحد.  عىل  حماواليت  أعرض  ومل 
أجيب: ال أعرفه، فهو من بلد آخر وأميض مبتهًجا. وكثًريا ما كنت أحصل عىل درجة 
إىل  وصلت  حتى  وهكذا  باللغات..  متّكني  عن  الشبهة  ِإلبعاد  العربّية  اللغة  يف   الصفر
العلني  الرصاع  بدأ  حيث  العريب.  األدب  ألدرس   ١٩٦٠ عام  دمشق،  السورية،  اجلامعة 
واالقرتاف املحموم. ومل يعد ّمثة من جمال للتّرسي. فقصائدي بدأت تنرش وإىل جانبها 

صوريت الشخصّية...
تنمو  لدّي،  النفسّية،  الذاكرة  وبدأت  باحلداثة،  ألتزم  بدأت  السّتينات  أوائل  فمنذ 
وتطغي عىل ذاكريت التارخيّية التجميعّية. وأصبحت عميق التمّثل، قليل احلفظ واّتسع احلمل 
بجسدي:  واِإلرضار   الراهن وإحراق  الرفض  يف  التطّرف  إىل  يب  أّدى  ّمما  الواقع.  وكرب 
قراءة وتبغا وكحوال وجنًسا. وتكّرس إحسايس بأّن الشعر هو خاليص األمثل، وموقفي 
األّول من نفيس ومن العامل. وأذكر قوًال للمفّكر الناقد أنطون املقديس: بأّنني شاعر أجرأ 
من احلمل. ويف إحدى املقابالت األدبّية أجبت عىل سؤال. ماذا يعني لك الشعر؟! قائًال: 
إّن الشعر هو البديل املوضوعي عن املوت انتحاًرا. وهلذا أقول بجرأة وصدق: إّن شعر فايز 

خّضور، هو فايز خّضور كّله، وليس جزًءا منه..

الثقافة وبعض مصادرها:
من بني ألوف الكتب التي قرأهتا واقتنيتها، هناك حمّطات ال بّد من املجيء عىل ذكر أّمهها: 
إّن ولعي بالرتاث احلضاري لبالد اهلالل اخلصيب وأسفار التكوين األوىل، والرتاث اليوناين، 
واالنجذاب إىل املغامرة واملواقف املدهشة. رّبام كان السبب اجلوهري يف انتامئي السيايس 
وسلوكي االجتامعي!! ومن العهد القدمي أقرأ بإمعان، أرميا ومراثيه، وسفر اجلامعة، ونشيد 
اجلاهيل  الشعر  ومن  تعاليمه.  وبعض  املسيح  السّيد  حياة  أحرتم  األناجيل  ومن  األناشيد. 
مرمي  سورة  القرآن  ومن  واألعشى.  الّضليل  والشاعر  العبد  بن  وطرفة  الصعاليك  بعض 
وسورة يوسف فقط. ومن العصور اِإلسالمّية العربّية: اُحلطيئة، وشعراء املجون والزندقة، 
وحياة دعبل اخلزاعي.. وأقف طويًال عند ديك اجلّن واملتنبي. ومن امللل والنحل: املعتزلة 
عريب  بن  الدين  وحميي  احلّالج  املتصّوفة  ومن  قتله.  أثناء  اخلرمي  بابك  وموقف  والقرامطة 
وأمام العصور احلديثة، إضافة إىل األعامل امللحمّية الكبرية، أعني بشعراء وكّتاب املدرسة 
الرمزّية  املدرسة  كّتاب  ملعظم  معطاة  لدى  الكربى  األمهّية  وتبقى  وتعاساهتم.  الرومانسّية 
بدًءا من ادغار آلن بو، وبودلري، وماالرميه، ورامبو إلخ. حتى جاءت املدارس الوجودّية 
الكتب  أهّم  حتديد  من  بّد  ال  وأخًريا  قراءايت..  من  واسًعا  حيًزا  لتأخذ  النفيس  والتحليل 
والكّتاب عندي: دوستويفسكي، السري جيمس فريزر باربوس، تاريخ األدب الفرنيس 



ور ٤٤٧ فايز عيل َخضُّ

 

مؤّلفاته:
أ) شعر:

ابن  دار  دمشق،  املقربة،  وحارس  الظّل   -١
زيدون، ١٩٦٦.

صهيل الرياح اخلرساء، دمشق، دار األجيال،   -٢
.١٩٧٠

عندما هياجر السنونو، دمشق، اّتحاد الكّتاب   -٣
العرب، ١٩٧٢.

وزارة  دمشق،  املدينة،  حريق  يف  أمطار   -٤
الثقافة، ١٩٧٣.

الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  االنتظار،  كتاب   -٥
العرب، ١٩٧٤.

الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  املقابر،  طقس  ويبدأ   -٦
العرب، ١٩٧٧.

غبار الشتاء، دمشق، اّتحاد الكّتاب العرب،   -٧
.١٩٧٩

دمشق،  باكًرا،  املبيت  حيّب  ال  الرصاص   -٨
اّتحاد الكّتاب العرب، ١٩٨٠.

آداد، بريوت، منشورات جمّلة فكر، ١٩٨٢.  -٩
مثار اجلليد، دمشق، وزارة الثقافة واِإلرشاد   -١٠

القومي، ١٩٨٤.
العرب،  الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  سلامس،   -١١

.١٩٨٦
ديوان فايز خضور، ج ١، دار األدهم للرتمجة   -١٢

والنرش، ١٩٨٧.
نذير األرجوان، بريوت، دار الفكر لألبحاث   -١٣

والنرش، ١٩٨٩.

فكر  دار  بريوت،  الرجيمة،  األيام  ستائر   -١٤
لألبحاث والنرش، ١٩٩١.

الفكر  دار  بريوت،  العرش،  اجلهات  حصار   -١٥
لألبحاث والنرش، ١٩٩٣.

قدارس اهلالك، بريوت، دار الفكر، ١٩٩٥.  -١٦
مصادفات، دمشق، وزارة الثقافة، ١٩٩٩.   -١٧

الثقافة،  وزارة  دمشق،  الكالم،  ظالل   -١٨
٢٠٠٣. (خمتارات نثرية ١٩٦٥-٢٠٠١). 

-١٩٥٨ بني  ما  (قصائد  خضور  فايز  ديوان   -١٩
٢٠٠٠)، منشورات وزارة الثقافة، ٢٠٠٣.

نينوى،  دار  دمشق،  الوطن،  كان  البدء  يف   -٢٠
.٢٠٠٨

ب) دراسات ومقاالت:
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  اآلخر،  الوجه  قضايا   -١

العرب، ١٩٨٨.

عن املؤلف:
مقاالت:

املعرفة، كانون الثاين ١٩٧٥، ص ١٣٦.  -١
البعث، ١٩٩٥/٢/١٤، ص ٩.  -٢

املوقف األديب، آب ١٩٩٦، ٣٠٤، ص ٣٨.  -٣
املعرفة، نيسان ١٩٩٧، ٤٠٣، ص ٢٣٥.  -٤

ترشين، ٢٠٠٢/٧/١٣، ص ٨.  -٥

مقابلة:
السفري، ١٩٩٧/٤/٢٣، ص ١٦.  -١

القدمي واجلديد، أعالم املدرسة السوريالية، ترمجات حياة رّواد الفّن التشكييل واملوسيقي، 
والسياسّية  األدبّية  جًدا:  احلديثة  الكتب  إىل  باِإلضافة  هذا  والالمعقول،  العبث  كّتاب 
والعسكرّية علًما بأّنني قرأت املاركسّية عّدة مّرات ومل أجد فيها خاليص كشاعر إذ ليس 

باالقتصاد وحده حييا اِإلنسان...!!
سلمية، شباط ١٩٨٢



 ٤٤٨

ُحسام أمني الخطيب
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٣٢ يف طربية، فلسطني.
صفد،  الثانوّية،  صفد  فمدرسة  ١٩٣٨-١٩٤٣؛  صفد،  طيطبا،  مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
١٩٤٣-١٩٤٨؛ فالثانوّية األهلّية، دمشق، ١٩٤٨-١٩٤٩. حائز عىل إجازة يف اللغة العربّية 
١٩٥٠-١٩٥٤؛ ودبلوم االختصاص يف الرتبية، جامعة دمشق؛  وآداهبا، جامعة دمشق، 
وإجازة يف اللغة االنجليزّية وآداهبا، جامعة دمشق، ١٩٥٦-١٩٥٩؛ ودكتوراه يف اآلداب، 

جامعة كامربدج، ١٩٦٦-١٩٦٩.

حياته يف سطور: مدّرس لغة عربّية يف املدارس الثانوّية؛ رئيس حترير جمّلة املعّلم العريب، 
عضو اللجنة التنفيذّية ملنّظمة التحرير الفلسطينّية ورئيس دائرة الشؤون الثقافّية والرتبوّية. 
دمشق،  العايل،  التعليم  وزير  معاون  دمشق.  بجامعة  وآداهبا  العربّية  اللغة  قسم  رئيس 
الكّتاب  واّتحاد  دمشق  العرب،  الكّتاب  اّتحاد  من  كّل  عضو  دمشق.  جامعة  يف  أستاذ 
املعّلمني،  ونقابة  بودابست،  املقارن،  لألدب  الدولّية  والرابطة  دمشق،  الفلسطينّيني، 
دمشق. وزار أكثر من مّرة جّل البلدان العربّية كام زار اهلند واليابان وباكستان وهونغ 
كونغ وتايلندا وفنزويال واملكسيك والواليات املّتحدة األمريكّية والفيلبني، وجّل البلدان 

األوروبّية. متزّوج وله ابن وابنتان.

السرية:
وسورية  لبنان  يف  تّرشد  ّمث  فلسطني،  يف  سعيدة  طفولة  هي  باختصار  حيايت  قّصة 
مبختلف  الدراسة  مقاعد  عىل  نجاح  الدراسة،  ومتابعة  العيش  سبيل  يف  وكفاح  وفقر 
استعادة  أجل  من  والفلسطينّية  العربّية  الثورّية  احلركة  مع  مستمّر  متاس  مراحلها، 
الوطن املغتصب وحتقيق وجود فعيل لألّمة العربّية. يصاحب ذلك كّله جهاد متواصل 
كّل ما أردته ولكن ما  يف معركة الثقافة العربّية املعارصة. مل أحّقق  من أجل االسهام 

خجيل. يثري  ال  حّققته 



ُحسام أمني اخلطيب ٤٤٩

 

مؤّلفاته:
أ) دراسات:

دمشق،  احلديث،  العريب  األدب  يف  الوايف   -١
مكتبة أطلس، ١٩٦٣. باالشرتاك مع جودت 

الركايب وإسامعيل عبد الكرمي.
يف التجربة الثورّية الفلسطينّية، دمشق، وزارة   -٢

الثقافة، ١٩٧٢. دراسة سياسّية.
مذاهبه،  ونشأة  تطّوره  األوروّيب:  األدب   -٣
يف  دراسة   .١٩٧٢ أطلس،  مكتبة  دمشق، 

األدب املقارن.
الفكر،  دار  دمشق،  ومقارنة،  نقدّية  أبحاث   -٤

.١٩٧٣
القّصة  يف  وأشكاهلا  األجنبّية  املؤثرات  سبل   -٥
البحوث  معهد  القاهرة،  احلديثة،  السورّية 
دمشق،  ط ٢،  ١٩٧٣؛  العربّية،  والدراسات 

.١٩٧٥
الرواية السورّية يف مرحلة النهوض، القاهرة،   -٦

معهد البحوث والدراسات العربّية، ١٩٧٥.
ونشأة  األوروّيب  األدب  تطّور  يف  حمارضات   -٧
جامعة  دمشق،  النقدّية،  واّتجاهاته  مذاهبه 

دمشق، ١٩٧٥.
دمشق،  واللغة،  والثقافة  األدب  يف  مالمح   -٨

وزارة الثقافة واِإلرشاد القومي، ١٩٧٧.
دمشق،  دراسة،  القدس:  دمشق،  القدس،   -٩

احتاد الكّتاب العرب، ١٩٨٠.
دمشق،  جامعة  دمشق،  املقارن،  األدب   -١٠
واملنهج؛  النظرّية  يف   (١) جمّلدين:  يف   .١٩٨١

و (٢) تطبيقات يف األدب العريب املقارن.
وزارة  دمشق،  سورية،  يف  القصرية  القّصة   -١١

الثقافة واِإلرشاد القومي، ١٩٨٢. دراسة. 
جوانب من األدب والنقد يف الغرب، جامعة   -١٢

دمشق، ١٩٨٣. وطبعات متتالية. دراسة.
 (١) جمّلد  الكاملة:  املؤّلفات  الشايب*،  فؤاد   -١٣
القّصة، دمشق، وزارة الثقافة واِإلرشاد القومي، 
١٩٨٤. نصوص مبّوبة بإرشاف حسام اخلطيب.

الرواية  هنوض  دراسة  املجهر،  حتت  روايات   -١٤
العرب،  الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  سورية،  يف 

.١٩٨٣
دمشق،  املواجهة،  خط  يف  والرتبية  الثقافة   -١٥

وزارة الثقافة واِإلرشاد القومي، ١٩٨٣.
والعرب  اإلفرنج  عند  األدب  عمل  تاريخ   -١٦
(حترير  اخلالدي،  لروحي  هوكو،  وفيكتور 
ومقدمة) احتاد الكتاب الفلسطينيني، دمشق، 

.١٩٨٤
روحي اخلالدي، رائد األدب املقارن، عامن،   -١٧

دار الكرمل، ١٩٨٥.
بريوت  األدبّية،  التجربة  يف  فلسطينّية  ظالل   -١٨
الفلسطينّية،  التحرير  منّظمة  الثقافّية،  الدائرة 

١٩٩٠. دراسة. 
املعارص  الفكر  دار  األجنبية،  املؤثرات  سبل   -١٩

للطباعة والنرش والتوزيع، ١٩٩١.
آفاق األدب املقارن: عربًيا، وعاملًيا، بريوت،   -٢٠

دار الفكر املعارص، ١٩٩٢. 
يف  نظرات  عرصية،  اضاءات  العربية:  اللغة   -٢١
للعربية،  واالعالمي  والعلمي  العميل  الواقع 
القاهرة، اهليئة املرصية العاّمة للكتاب، ١٩٩٥.
حتى  النهضة  من  الفلسطينية:  الرتمجة  حركة   -٢٢
املؤسسة  بريوت،  العرشين،  القرن  أواخر 

العربية للدراسات والنرش، ١٩٩٥.
املفّرع،  النص  وجرس  والتكنولوجية  األدب   -٢٣
الرتمجة  لتنسيق  العريب  املكتب  دمشق، 

والنرش، ١٩٩٦.
النقد األديب يف الوطن الفلسطيني والشتات:   -٢٤
فلسطني  يف  األديب  النقد  حركة  يف  دراسة 
االنتفاضة  حتى  النهضة  من  والظاعنة  املقيمة 
للدراسات  العربية  املؤسسة  بريوت،   ،١٩٨٨

والنرش، ١٩٩٦.
معامل من القصة القصرية يف سورية: ريادات   -٢٥
ونصوص، دمشق، دار عالء الدين، ١٩٩٨.

املعلوماتية،  عرص  يف  ومرجعيته  االبداع  آفاق   -٢٦
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يوسف محمود الخطيب
النوع األديب: ناقد، شاعر.

والدته: ١٩٣١ يف دورة اخلليل، فلسطني.
اخلليل،  يف  االبتدائّية  الدين  خري  عني  مدرسة  ّمث  اخلليل،  دورة  ابتدائّية  يف  تعّلم  ثقافته: 
فلسطني، ١٩٣٨-١٩٤٣؛ فمدرسة اخلليل اِإلعدادّية، ١٩٤٣-١٩٤٦؛ فثانوّية املرتيكلولشن 
الفلسطيني، ّمث ثانوّية البكالوريا السورّية، دمشق، ١٩٤٦-١٩٤٨؛ و١٩٤٩-١٩٥٠؛ حائز 
دمشق،  السورّية،  اجلامعة  من  الدولّية  احلقوق  يف  اختصاص  ودبلوم  احلقوق  يف  إجازة 

.١٩٥١-١٩٥٥

كان  أجنبّية،  وإذاعة  عربّية،  إذاعات   ٦ يف  وظائف  عّدة  يف  تدّرج  سطور:  يف  حياته 
آخرها منصب املدير العام لِإلذاعة والتلفزيون يف سورية عام ١٩٦٤-١٩٦٥. عمل يف عّدة 
صحف عربّية، وشغل ملّدة سنتني منصب نائب األمني العام الّتحاد الكّتاب والصحفّيني 
الفلسطينّيني. عضو مستقّل يف املجلس الوطني الفلسطيني. مؤّسس دار فلسطني وصاحبها 
ومديرها وهي دار تعنى باحلقلني الثقايف واِإلعالمي املتعّلقني بالقضّية الفلسطينّية. زار كًال 
من األردن واململكة السعودّية والعراق والكويت ودول اخلليج العريب ولبنان ومرص وتونس 
كام زار أيًضا هولندا وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا وأقام يف هولندا ملّدة سنتني اعتباًرا من ١٩٦١ 

حّتى ١٩٦٣. متزّوج وله سّتة أوالد.

السرية:
من  الفلسطينّيني،  املثّقفني  أللوف  والعريض  العام  النسق  مع  حيايت  قّصة  يف  أتفق  أكاد 
صقلتهم النكبة مبآسيها وفواجعها كام تصقل النار حدج السيف، فيام يؤّلف، دون أدنى 
مباهاة شوفينية، أروع استجابة ميكن أن يعيشها إنساننا املعارص يف مواجهة حتد خارجي 

وحيش عىل شاكلة التحّدي الصهيوين.
ما  أّول  وكان  فلسطينّيني،  ألبوين  اخلليل  دورة  قرية  يف   ١٩٣١ آذار   ٦ يوم  ولدُت 
تفّتحت عليه مداركي يف سّن اخلامسة هو اندالع ثورتنا الفلسطينّية الكربى سنتي ١٩٣٦-
استعامري  قهر  من  ذلك  رافق  وما  سنتني،  بعد  الثانية  العاملّية  احلرب  اندالع  يليه   .١٩٣٧
بريطاين بغيض ألبناء شعبنا الفلسطيني، خدمة ألطامع الصهيونّية يف استالب بالدنا، وهلذا 
السبب عشت طفولتي شبه يتيم من أيب الذي كان يف معظم الوقت الجًئا إىل دمشق، أثناء 



يوسف حممود اخلطيب  ٤٥٤

ما التجأت وبقّية أفراد األرسة إىل أقاربنا يف خربة أمريش يف بّرية جبل اخلليل، حيث 
هنلت من سحر الطبيعة الفلسطينّية حّتى الثاملة، وعايشت رعاة األغنام يسومون قطعاهنم يف 

بطون الشعاب، وأعايل السفوح.
الرشيف،  يوسف  الشيخ  كّتاب  يف  الكرمي  القرآن  درست  والسابعة  اخلامسة  بني  ما 
وحفظت أجزاءه الثالثة األوىل من ظهر قلب، فتغّذيت، هكذا، عشق اللغة العربّية، يف 

املحّل الثاين مبارشة بعد حليب األّم.
يف سّن السابعة التحقت مبدرسة القرية االبتدائّية، النموذجّية، وهي التي ابتناها أهل 
االنتداب  ينتهجها  كان  التي  الذميمة  التجهيل  سياسة  مضادة  يف  أطفاهلم،  لتعليم  القرية 
الربيطاين أزاء شعب فلسطني يف ذلك احلني.. ولقد قيل لنا يومها بأّن علينا أن نفقه دروسنا 
جّيًدا ما دمنا نتمّتع بأمجل وأكمل مدرسة ابتدائّية يف فلسطني. وإّنني ألشهد اآلن، وقد 
ابتدائّية  من  بعد  عيناي  تكتحل  مل  بأّنني  اآلفاق،  من  عديًدا  وجبت  اخلمسني  سّن  بلغت 
دورة اخلليل، إذ هي معّلقة يف قنة ذلك السفح اجلنويب الغريب من جبل اخلليل، وما يقرب 
من عرش اخلريطة الفلسطينّية برّمتها، من يافا حتى غّزة، مبسوط قبالتها ككتاب مفتوح، 

مفعم بخرضة األرض، وزرقة البحر والسامء.
حيث  اخلليل،  مبدينة   الدين خري  عني  مدرسة  يف  االبتدائّية  اخلامسة  السنة  أنجزُت 
مجيع  بني  ما  التقليدّية  السنوّية  املسابقة  ويف  املدينة..  إىل  ننتقل  أن  والدي  عمل  اقتضانا 
الطّالب، من مجيع املراحل الدراسّية، تبّين يل أّنني الفائز األّول، واملزمن، يف إلقاء الشعر.. 
كنت يف نطاق هذه املرحلة االبتدائّية قد صادقت متاًما جمّلدات جماين األدب لألب شيخو 
اليسوعي، وجواهر األدب ألمحد اهلاشمي، وحفظت مقاطع اخرتهتا لنفيس من املعّلقات 
السبع، وطالعت العديد من آثار املرّبي اجلليل كامل الكيالين، وكثًريا من القصص الشعبي، 

وتأّثرت بوجه خاّص برواية تاييس ألناتول فرانس.
بعض  يف  شعًرا   اِإلنشاء وظيفة  أقّدم  وكنت  متاًما،  مبكرة  سّن  يف  الشعر  قرضت 
األحيان، ّمث يف املرحلة الثانوّية استقبلت حّصة العروض مبتعة عالية واستسغتها كجرعة ماء 
قارح، ولقد بدا يل عروض الشعر اِإلنكليزي Prosody بالًغا حّد الفقر املدقع، واملساحة 
النغمّية املحدودة، بالقياس إىل عروض الشعر العريب املفعم بقوس قزح أسطوري من األلوان 

املوسيقّية املتعّددة.
حمّرًرا  أشهر  بضعة  اشتغلت  الفلسطينّية  الثانوّية  الدراسة  شهادة  عىل  حصلت  أن  بعد 
ألحصل عىل شهادة الدراسة  دمشق  إىل  عّمان، ّمث غادرهتا  يف  يف جريدة األردن  مبتدًئا 
الثانوّية السورّية عام ١٩٥٠، أللتحق بعد ذلك بكّلية احلقوق باجلامعة السورّية عام ١٩٥١.. 
كانت نزعتي الدراسّية أكثر ميًال إىل دراسة احلقوق، والعمل املتقطع يف حقل الصحافة، 
والتدريس، واِإلذاعة، يف كّل من إذاعة دمشق عام ١٩٥١، وإذاعة القدس عامّي ١٩٥٣ 
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و١٩٥٤. ويف هذه األثناء اعتربين الزمالء اجلامعّيون شاعًرا من مستوى خاص، حيث فازت 
قصيديت العيون الظمأى للنور باجلائزة األوىل يف مسابقة واسعة نّظمتها جمّلة اآلداب اللبنانّية 
ا من أقران ذلك اجليل الشباب، فلهذا  عام ١٩٥٤، وشارك فيها قرابة مثانني شاعًرا عربيًّ

تطّوع زمالء اجلامعة بطباعة باكورة أعاميل الشعرّية عىل نفقتهم اخلاّصة.
ختّرجت من اجلامعة السورّية بإجازة يف احلقوق، ودبلوم اختصاص يف احلقوق العاّمة، 
عام ١٩٥٥.. وتعاقدت فور ذلك مع اِإلذاعة السعودّية للعمل فيها حّتى عام ١٩٥٦. ّمث رغبت 
يف ممارسة مهن املحاماة، فعدت أدراجي إىل القدس ألقع مّرة ثانية يف إغراء العمل يف إذاعتها 
حّتى عام ١٩٥٧، عندما نشبت أزمة احلكومة النابلسّية الشهرية، فهربت إىل بريوت، فدمشق 
حيث عدت للعمل يف إذاعتها جمّدًدا، وبالتايل يف إذاعة دولة الوحدة املركزّية يف القاهرة حّتى 
عام ١٩٦٠ عندما اضطررت لرتك عميل العتبارات سياسّية.. اللتحق من ّمث بإذاعة الكويت.. 
لتعتقلني السلطات الكويتّية بعد شهر واحد من مبارشة عميل، بسبيل تسليمي للسلطات 

األردنّية بتهمة سياسّية.. ليتّم إبعادي أخًريا إىل دمشق.. ومنها إىل بريوت..
يف بريوت تسّلمت رئاسة حترير امللحق األسبوعي جلريدة األنوار اللبنانّية بعض الوقت، 
كام اشتغلت بعض الوقت أيًضا يف جريدة السياسة، مساًمها يف الوقت نفسه ببعض الربامج 

اخلاّصة يف إذاعة بريوت.
يف أواخر عام ١٩٦١ اقرتنت برفيقة حيايت هباء ابنة منري الرّيس، رئيس بلدّية غّزة ورئيس 
االّتحاد القومي الفلسطيني يف ذلك احلني، وتوّفرت يل فرصة العمل يف القسم العريب من إذاعة 
هولندا العاملّية Wereldomroep (حيث كانت قد أغلقت أمامي فرص العمل أو حّتى اِإلقامة 
يف سّتة أقطار عربّية)، وإىل جانب العمل يف إذاعة هولندا التحقت بجامعة أمسرتدام، ورشعت 
يف إعداد رسالتي لشهادة الدكتوراه يف احلقوق العاّمة بإرشاف الربوفسور فاندر هوفن، وكان 
موضوع الرسالة: البناء الدستوري لدولة املستقبل العريب.. ذلك إىل أن قامت ثورة البعث يف 
العراق يف ٨ شباط ١٩٦٣، فثورة البعث يف سورية يف ٨ آذار من السنة نفسها، فقطعت عميل 
ودراستي يف هولندا، حيث استدعيت للعمل مديًرا للربامج يف إذاعة بغداد، ولكّنني رسعان ما 
انتقلت إىل دمشق ألرشف عىل تأسيس إذاعة فلسطني فيها عام ١٩٦٤، ّمث شغلت منصب 
املدير العام هليئة اِإلذاعة والتلفزيون يف سورية حّتى أواسط عام ١٩٦٥، فيام أرشفت بعد ذلك 
عىل تأسيس جمّلة الطليعة السورّية الشهرّية ورئاسة حتريرها حّتى أوائل عام ١٩٦٦.. والحًقا 
 دار فلسطني لذلك أنرصفت بكّليتي ألنشىء لنفيس مؤّسسة ثقافّية وإعالمّية خاّصة باسم

وهي التي ما أزال أقوم عىل رأس أعامهلا حّتى اآلن.
ييل ذلك أّنني انتخبت عضًوا مستقًال يف املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام ١٩٦٨ 
حّتى اآلن، كام انتخبت نائًبا لرئيس اّتحاد الكّتاب والصحفّيني الفلسطينّيني لدورة واحدة 

يف مطالع السبعينات.



يوسف حممود اخلطيب  ٤٥٦

 

مؤّلفاته:
أ) شعر وقصص:

نفقة  عىل  دمشق،  للنور،  الظمأى  العيون   -١
طّالب اجلامعة السورّية، ١٩٥٥.

عائدون، بريوت، دار اآلداب، ١٩٥٩.  -٢
مخس  يف  النكبة  من  أطراف  هّدامة،  عنارص   -٣
العرصّية،  املكتبة  صيدا،  قصصّية،  لوحات 

١٩٦٣. قصص.
واحة اجلحيم، بريوت، دار الطليعة، ١٩٦٤.  -٤

فلسطني،  دار  دمشق،  فلسطني،  جمنون   -٥
.١٩٨٤

فلسطني،  دار  دمشق،  غزة،  يف  اهللا  رأيت   -٦
.١٩٨٨

ب) دراسات:
املذّكرة الفلسطينّية، دمشق، ١٩٦٧. مطبوعة   -١
باللغة  أيًضا  وصدرت  فلسطينّية،  إعالمّية 

اِإلنكليزّية وغريها.

ديوان الوطن املحتّل، دمشق، دار فلسطني،   -٢
يف  الشعرّية  للحركة  أدبّية  دراسة   .١٩٦٨

فلسطني املحتّلة.
فلسطني،  دار  دمشق،  قاسم،  كفر  مذبحة   -٣

١٩٧٢. عرض سيناريو.

عن املؤلف:
 B. Embalo, A. Neuwirth, F. Pannewick:  -١
Kulturelle Selbstbehauptung der Paläs-

 tinenser, Beirut, BTS 71, 2001, pp. 289,
290.

(ذاكرة  اخلطيب  يوسف  ناهض:  حسن،   -٢
األرض ذاكرة النار)، احتاد الكتاب العرب، 

.٢٠٠٤

مقاالت:
ديوانه:  عن  ص ٤٩،   ،٧/٨  ،١٩٩٢ البيادر،   -١

واحاة اجلحيم.
املعرفة، ٤٥٣، حزيران ٢٠٠١، ص ١٩٥.  -٢



٤٥٧ 

عبد املجيد عمر الُخُلويص
النوع األديب: كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٠٥ يف خانقني، العراق.
وفاته: ١٩٩٥.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة الكّتاب يف خانقني، ّمث الثانوّية الصناعّية الرسمّية، ١٩٢٩-١٩٣٢، 
يف بغداد.

حياته يف سطور: عامل ميكانيك يف معمل. سكرتري يف رشكة خاصة ّمث كاتب ومالحظ 
يف وزارة املالّية. رئيس مالحظة؛ تقاعد سنة ١٩٦٣. عضو اّتحاد األدباء يف القطر العراقي. 

متزّوج وله أربعة بنني وإبنتان.

السرية:
يف ١٩٠٥/٦/٣٠ ولدُت يف مدينة خانقني وهي مدينة حدودّية صغرية. يشّقها هنر قباض، 

علوه قنطرة تارخيّية تطّل عليها البساتني وعىل ضفاف هذا النهر ترعرت.
كان أيب ميارس املحاماة وله مزرعة صغرية وكانت أّمي امرأة ورعة وطوال تلك الفرتة 
مل نشعر بضيق إىل أن جاءت احلرب العاملّية األوىل واستشهد والدي فيها حيث بدأت أعوام 
الدين  وأمور  واخلّط  القراءة  فيه  أتعّلم  كنت  الذي   الكّتاب من  أّمي  فأخرجتني  الضيق 
وأدخلتني كمتدّرب يف معمل صغري ووحيد لألحذية ّمث تركت العمل فيه ومارست احلالقة 

مع حّالق من أصدقاء أيب.
ويف باكورة الشباب ضاقت يب املدينة بعد وفاة أّمي فرتكتها إىل بغداد أعيش يف كنف 
عّم والديت ويف عام ١٩٢٩ دخلت ثانوّية الصناعة الرسمّية وختّرجت فيها عام ١٩٣٢ بعد أربع 
سنوات متخّصًصا يف امليكانيك فذهبت إىل البرصة بحًثا عن عمل يف امليناء فأخفقت، عدت 
إىل بغداد مّرة أخرى واشتغلت بضعة أشهر يف معمل أشغال املنطقة الوسطى باختصايص 
ّمث غادرت بغداد إىل كركوك للعمل يف رشكة النفط فمل أحصل فيها عىل عمل غري أّنني 
كركوك  يف  قاضًيا  كان  الذي  الكبري  أخي  بنفوذ  كتابّية  وظيفة  عىل  كركوك  يف  حصلت 
وكان ذلك يف آذار ١٩٣٤ وكانت الوظيفة وظيفة مالّية يف مدينة نائية تعيش عىل الزراعة 
ومنتجات املاشية والواقع أّنها كانت قرية كبرية ومع أّن راتبي كان صغًريا فقد كان يكفي 
لسّد حاجات شاب أعزب ووحيد يف تلك املدينة وما دمت أكتب جانًبا من سرية الطويلة 
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قرأت صفوًفا متواصلة من الكتب كان أكثرها دواوين شعرّية. ومن كتب التاريخ والكتب 
الدينّية الرتاثّية وبذلك ترعرعت يف نفيس الرغبة يف الكتابة وقول الشعر فقد كان أيب شاعًرا 

ينّظم يف أكثر من لغة من اللغات الرشقّية.
وإذ نقلت إىل مدينة كركوك، مركز املحافظة، إىل وظيفة مالّية يف خزينتها بدأت أرسل 

بعض كتابايت األدبّية إىل صحف بغداد فكانت تنرش فيها دون عائق.
يف عام ١٩٣٦ عىل ما أتذّكر تعّرفت عىل األستاذ الكبري سّيد القّصة الواقعّية ورائدها 
األستاذ الراحل جعفر اخللييل* فكتبت يف صحيفته اهلاتف دون توّقف وكان حييط كتابايت 
ديوان  إىل  فصيل  ّمت  أن  إىل  الغالية  الصداقة  هذه  واستمّرت  النرش،  عند  ونقوش  بجداول 
وزارة املالّية يف بغداد فتعّرفت عىل الراحل وجاها ألّول مّرة وحني نقل صحيفته األدبّية 
املرموقة، اهلاتف، إىل بغداد من النجف صارت دار اهلاتف من أحّب األماكن إىل نفيس إذ 
كانت اِإلدارة ندوة رقيقة ال ختلو من فضالء القوم واألدباء منهم بخاصة. وقد استمّرت 
عالقتي احلميمة باألستاذ الكبري جعفر اخللييل إىل أن توّفي يف مدينة ديب يف اجلنوب العريب، 
يف دولة اِإلمارات، ودفن يف مقربهتا. ويف بغداد تزّوجت عام ١٩٣٩ من ابنة خايل رضا 
فأنجبت يل أربعة أبناء وابنتني حصل مخسة منهم عىل شهادات جامعّية من جامعات بغداد 

وخارجها.
وقد تدّرجت يف الوظيفة إىل أن بلغت درجة رئيس مالحظني ففصلت من الوظيفة يف 
شتاء ١٩٦٣ ألسباب سياسّية يف حينه، ومن الضيق املايل الشديد بعد ذلك، وجدت فسحة 
وصارت  فيها  األدبّية  سمعتي  وترّسخت  الوطن  خارج  عربّية  صحف  يف  للكتابة  كبرية 
كتابايت تدر بعض املال خّفف من ضائقتي وأبنائي يف الكّليات. وإذا كان فصيل من الوظيفة 
قد منحني وقًتا أطول للقراءة فإّن خاليف الدائم مع زوجتي قد مأل حيايت بالغصص. وماذا 
بعد؟ ففي ١٩٨٥/٦/٣٠ أكون يف استقبال عام جديد بعد الثامنني وهي رحلة عمر طويلة مع 
حياة قاسية منحتها التجارب قدرة الصرب والقّوة عىل التحّدي لكّل ما هو معوق للتقّدم 
وهلذا كانت أفكاري تلتقي مع اليسار املتطّرف ألّنني كنت أرى يف ذلك بصيًصا صغًريا 
ييضء آمايل، وباعتقادي أّن احلياة قد عّلمتني أكثر ّمما عّلمتني الكتب فكّونت فلسفتي فيها 
فاحلياة بالنسبة لفهمي منحة قرسّية من الطبيعة فام دمنا مجيًعا قد وجدنا هبذه الطريقة فيجب 
أن حتاول بكّل وسيلة احلصول عىل فرصة للراحة واالستقرار واِإلبداع دون متييز عنرصي 

من لون أو مذهب.
جتاريب  عىل  ذلك  تؤّثر  أن  دون  ولكن  الكبار  األدباء  جتارب  من  الكثري  قرأت  ولقد 

الشخصّية فمل أخضع يف أديب ال سّيام الروائي والقصيص ألساليب من قرأت هلم.
ذلك أّن أسلويب الكتايب بدأ بداية رومانسّية ّمث حتّول إىل أسلوب متجاوب مع الواقعّية 
املتصّلبة ولكن دون أن يفقد طراوته الرومانسّية - وهذا ما يقوله غريي فأنا هنا إّنام أكّرره 



عبد املجيد عمر اُخلُلويص ٤٥٩

 

مؤّلفاته:
(مالحظة: صدرت كّل الكتب التالية يف بغداد 

اال إذا ذكر غري ذلك.)

أ) شعر:
خواطر   .١٩٣٦ األّمة،  مطبعة  الزمن،  أصداء   -١

شعرّية وأدبّية.
النعامن،  مطبعة  النجف،  الكلامت،  تصايب   -٢

.١٩٧١
املؤّلف،  نفقة  عىل  نرشت  املرجان،  خليج   -٣

١٩٨٤. رباعّيات مخرّية.

ب) مرسحّيات:
املؤّلف،  نفقة  عىل  نرشت  موسيقار،  خامتة   -١

١٩٤١. مرسحّية.
مرسحّية   .١٩٧٠ (د.ن)،  النهار،  ضّجة   -٢

انتقادّية.
خطأ يف العّد التنازيل، وزارة اِإلعالم، ١٩٧٤.   -٣

مرسحّية ساخرة.

ج) قصص وروايات:
قلب األّم، مطبعة النجاح، ١٩٤٠.  -١

يف الطريق، (د.ن)، ١٩٥٨.   -٢
احلذوة والريح، (د.ن)، ١٩٦٩.   -٣

الثقافة،  وزارة  بصمت،  تبكي  الرجال   -٤
(د.ت.). رواية.

الثقافة  وزارة  للشمس،  أخرى  فتحة   -٥
واِإلعالم، ١٩٨٠. رواية.

د) دراسات ومقاالت:
نظرات يف األدب الكردي، ١٩٤٨.   -١

عفيفة، ١٩٥٣. خواطر عراقّية.  -٢
عيد يف البتيت، مطبعة األدباء، ١٩٦١. حوار   -٣

مع لوحة زيتّية.
األّيام عّيل، ١٩٦٧.   -٤

الثقافة،  وزارة  العريب،  الفكر  شاعر  املتنّبي   -٥
(د.ت.).

مخسة أّيام يف املربد، وزارة الثقافة، ١٩٧٢.  -٦

أن  ميكن  اللمحة  هذه  ولكن  طويلة  فسحة  تتطّلب  إبداعّية  عملّية  هي  كام  السرية  وكتابة 
تعطي بعض املالمح الرئيسة لتجاريب وأديب يف احلياة.

مع خالص الوّد والتقدير للدكتور الباحث األستاذ - كامبل - عىل مسعاه يف رفع شأن 
األدباء املعارصين يف العامل العريب وهو عامل كبري ومتطّور يعّج باملئات من األدباء والفّنانني 

واملفّكرين.



 ٤٦٠

َسَحر عدنان خليفة
النوع األديب: روائية.

والدهتا: ١٩٤١ يف نابلس، فلسطني.
ثقافتها: تعّلمت يف ابتدائّية اخلنساء، نابلس، ١٩٤٩-١٩٥٣؛ فمتوّسطة صهيون، القدس، 
فجامعة  ١٩٥٥-١٩٥٩؛  األردن،  عّمان،  للتأمني،  الوردّية  راهبات  فكّلية  ١٩٥٤-١٩٥٥؛ 
 (Iowa) بريزيت، فلسطني، ١٩٧٢-١٩٧٧. عضو يف برنامج الكتاب العاملي، جامعة أيوا

.١٩٧٨-١٩٧٩

-١٩٥٩ عام  من  أجر  بدون   األمومةو أجر  بدون   ،الزوجة سطور:  يف  حياهتا 
١٩٦٩-١٩٧١؛  ليبيا،  طرابلس،  التعاونّية،  أفريقية  شامل  رشكة  يف  مرتمجة   .١٩٧٢
مسؤولة اِإلعالم يف جامعة بريزيت، ١٩٧٧-١٩٧٩. عضو رابطة موّظفي جامعة بريزيت 
بليبيا،  أقامت  بريزيت،  فرع  العليا،  واملعاهد  اجلامعة  ومعّلمي  موّظفي  نقابة  وعضو 
وسورية  مرص  من  كًال  زارت  ونصف.  أشهر   ٤ املّتحدة  وبالواليات   ١٩٦٩-١٩٧٢
ولبنان وفرنسا. سّجلت يف اجلامعة األمريكّية Chapel Hill, North Carolina متزّوجة 

ابنتان. وهلا  (ومطّلقة) 

السرية:
ولدُت يف نيسان ١٩٤١ يف مدينة نابلس من عائلة حمافظة. كنت إحدى مثاين بنات أنجبتني 
نسوة  وكنت أسمع  طفلتني،  ما زالتا  ومها  منهام  إثنان  ماتت  واحد.  ولد  إىل جانب  أّمي 
العائلة يتبادلن تعليقات تيش باالرتياح ألّن العبء نقص اثنتني. مبعنى أّننا كبنات عوملنا كام 
لو، كّنا عبًئا، بعكس أخي الذي عومل منذ البداية كام لو كان ّرس استمرار العائلة ورسج 

سعادهتا. وهكذا وعيت مشكلة التمييز اجلنيس منذ الطفولة.
لكّني  متنفيس،  كان  الضجيج  الصاخبة.  واحلركات  باللعب  مليئة  كانت  طفولتي 
حني أعود إىل البيت وأخلد إىل السكون كنت أحّس بوحشة خانقة. أيب منشغل بعمله، 
أّمي هبموم احلمل وامليالد والذربة، أخوايت كّل يف عاملها الصغري، فاستعضت عن برودة 
ورسم  وموسيقى  وغناء  رقص  املتنّوعة:  املتعّددة  واهلوايات  باخلياالت  ميلء  بعامل  اجلّو 
وقصص مليئة باألحداث املختلقة أقّصها عىل أقران الطفولة عىل أّنها حقائق فيصّدقوهنا 

كام أصّدقها أنا.



َسَحر عدنان خليفة ٤٦١

وتنّقلت بني املدارس املتعّددة كام تنّقلت بني اهلوايات. فرتة االبتدائّية قضيت معظمها 
يف مدرسة اخلنساء االبتدائّية يف نابلس، وفرتة الثانوّية قضيت معضمها يف كّلية راهبات 

الوردّية يف عّمان.
مراهقتي كانت صعبة ألبعد حّد. وعانت أّمي كام عانيت أنا من أحاسييس املتطّرفة. 
ضجيًجا  الدنيا  ومألت  وغّنيت  ورقصت  كثًريا  ورسمت  كثًريا  قرأت  الفرتة  تلك  ويف 
تفقد  أّمي  كادت  حّتى  فتامديت  فعاقبوين  وكرهت  وأحببت  فأبكوين  اآلخرين  وأزعجت 
يكّن  أن  تعّمدت  لراهبات  داخلّية  مدارس  يف  فوضعتني  عّيل  وخوًفا  مّني  خوًفا  عقلها 
صارمات، فاخفتهّن كام أخفنني، ّمث أحببتهّن كام أحببني. وتأّثرت باللمسة الشعرّية التي 
حتيط بحياهتن: دهاليز معتمة وأخرى مضيئة وترانيم تنطلق من وراء زجاج الكنائس امللون 
واملغارة  امليالد  وشجرة  والورود  والزينات  الشموع  فيها  تكثر  وأعياد  البخور  عبري  مع 
والتامثيل الصغرية بني نبتات تزرعها يف أوعية بانتظار العيد. مرسحيات صغرية كنت أندمج 
فيها وأضيع يف عاملها السحري فأرتفع عن األرض بضع بوصات فيغمرين إحساس عذب 
ميألين بالسالم واملحّبة. وتعّرفت عىل مبادىء تستهدف نكران الذات وأماتة األحاسيس 
املغرقة باألنانية الدنيوية، فحاولت تطبيقها ونجحت، فهيء يل أين خلقت ألكون قديسة 
كام هيء يل من قبل أين خلقت ألكون راقصة أو ممثلة أو مغنية، لكني أفقت من خيااليت 
ككل مّرة، وواجهت نفيس بحقيقة أين أكثر تشكًكا وواقعّية ودنيوية من أن أصّدق إّدعاء 

القداسة هذا.
الفّن واهللا والناس واحلّب العظيم، عنارص وأقانيم اجتمعت وتالمحت يف داخيل حّتى 
صعب الفصل بينها. فال فصل بني الناس و اهللا والفّن. اهللا هو الناس، والفّن هو اهللا، 
واحلّب هو الفّن واُهللا والناس وهكذا. وكنت مهّيأة يف تلك الفرتة إىل التقاط أّية أفكار تبلور 
يل تلك املفاهيم يف هدف واضح. وهلذا فقد كان لكلامت الرّسام الفلسطيني إسامعيل شمطو 
أثرها العظيم يف نفيس حني سمعته يف أّول حمارضة ألقاها يف املنتدى الثقايف يف نابلس، وقد 
حتّدث حينذاك عن الفّن وأثره ودوره املقّدس يف احلياة. ومنذ ذلك احلني أصبح إسامعيل 
شموط قدوة ومثاًال ومعّلًما. وكان كبًريا فأحاطني بالرعاية، وكنت صغرية ومضعضعة 
الثقة فرفع معنويايت، وباتت كلامته وجتاربه الفنية واحلياتية نوًرا أهتدي به وألتجىء إليه كّلام 

اشتّدت وطأة ضغط احلياة عّيل.
زواجي كان كابوًسا. أفقت يوًما، وكنت يف الثامنة عرشة، فوجدتني مقّيدة إىل رجل 
هو أبعد الناس عّني. وباِإلضافة إىل بعده النفيس والعاطفي والفكري فقد كان مقامًرا مدمًنا 
حّتى  السنة  تلو  السنة  جاهدت  ذلك  ورغم  فيه.  أمل  ال  حطاًما  الزوجّية  حيايت  جعل  ّمما 
يستمّر الزواج ويظّل البيت قائًما من أجل البنتني وأجيل، فمل أوّفق. وانتهى الزواج بعد ١٣ 

سنة وكنت يف احلادية والثالثني.



َسَحر عدنان خليفة  ٤٦٢

خالل السنوات الثالثة األخرية من زواجي، وكّنا نسكن يف طرابلس-ليبيا حينذاك، 
وخالل األزمات الزوجّية املستعصية، بدأت أهّيء نفيس للمستقبل األديب، فقمت بعّدة 
اهلزمية،  بعد  بعنوان  األوىل  روايتي  وكانت  الرواية.  بكتابة  بارشت  ّمث  شعرّية،  حماوالت 

صودرت مّني عىل اجلرس أثناء حماولتي إدخاهلا لتطبع يف الداخل.
روايتي الثانية مل نعد جواري لكم كان هلا أثًرا كبًريا عىل حيايت إذ كانت احلّد الفاصل 
ما بني الزواج واألدب. وكان زواجي قد وصل إىل مرحلة من اليأس كادت تودي يب إىل 
االنتحار، فكان قبول الرواية للنرش يف دار املعارف مؤّشًرا عىل وجود أمل يف النجاة. 
واّتخذت  وقًرصا.  ومعبًدا  ملجأ  منه  وجعلت  به  وحلمت  وغّذيته  األمل  هبذا  فتعّلقت 
القرار النهائي باالنفصال بعد أن فشلت يف ذلك عّدة مّرات من قبل. ومل أجد صعوبة 
يف احلصول عىل الطالق بسبب حيازيت للعصمة التي نلتها مبساعدة أهيل. لكن هذه 
التجربة أثارت تساؤالت عديدة يف عقيل وخميلتي حول نسوة آخريات يرغبن يف احلصول 
عىل الطالق وال يستطعن، وحول العذاب واملوت الذي الَقْتُه وتالقيه نسوة مل يستطعن 

الوصول إىل حّل.
يف شهر أّيار عام ١٩٧٢ غادرت زوجي وليبيا إىل غري رجعة. ووجدتني أعود إىل 
أملك  ال  وكنت  بكثري.  إمكانّيايت  من  أكرب  وطموح  ومهوم  مبسؤولّيات  ولكن  البداية 
وطفلتني.  كبرية،  وأحالم  ثانوّية،  وشهادة  ليبيا،  يف  عميل  حصيلة  هي  دينار  ألف  إّال 
وكانت العائلة التي طاملا قمعتني ومحتني قد أضحت شتاًتا، أيب تزّوج امرأة أخرى. أّمي 
بعضهن  أخوايت  سّيارة.  بحادث  إصابته  أثر  بالشلل  مصاب  أخي  الدنيا،  مهوم  هّدهتا 
مسؤولّية  رقبتي  ويف  العامل  ضّد  وحدي  وأنا  للزواج،  خيططن  وبعضهن  متزّوجات 

كبري. وحمل  طفلتني 
منذ البداية كنت أعرف ما أريد، أن أصبح أديبة وذات دخل ثابت. كان ذلك ما أريده 
باختصار، فسعيت نحوه مبارشة ودون ترّدد، فانتظمت يف جامعة بريزيت كطالبة يف دائرة 

اللغة اِإلنكليزّية وآداهبا.
وبدأت  بريزيت،  جامعة  يف  إعالمّية  كمسؤولة  عملت   ١٩٧٧ عام  خترجي  بعد 
وخالل  للصّبار.  مكملة  وهي  الشمس  عّباد  اجلديدة  للرواية  املعلومات  بجمع  مبارشة 
١٩٧٨ تلّقيت دعوة من برنامج الكتاب العاملي يف جامعة ايوا، وبقيت هناك أربعة أشهر 
ا  حاليًّ ترتجم  أيًضا  وهذه  الشمس.  عّباد  من  األعظم  القسم  كتابة  من  خالهلا  انتهيت 

إىل عّدة لغات.
ا بكتابة رواية جديدة ترصد احلركة النسوّية الفلسطينّية، ويف منتصف هذا  أقوم حاليًّ

الصيف سأغادر إىل أمريكا ألختّصص يف الرواية احلديثة.
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مؤّلفاهتا:
مل نعد جواري لكم، القاهرة، دار املعارف،   -١

١٩٧٤؛ ط ٢، دار اآلداب، ٢٠٠٦. رواية.
التعاونّية،  الرشق  مطبعة  القدس،  الصّبار،   -٢
رشد،  ابن  دار  بريوت،  ط ٢،  ١٩٧٦؛ 

١٩٧٧. رواية. 
English translation: Wild Thorns, by 
Trevor Le Gassick and Elizabeth Fernea, 
London, al-Saqi Books, 1985.
French translation: Chronique du figuier 
barbare, by Amina Rachida, Jamaleddine 
Bencheikh and Catherine Levy, Ed. 
Gallimard, 1978.

الطليعة،  الكاتب  القدس،  الشمس،  عّباد   -٣
١٩٨٠ وبريوت، منّظمة التحرير الفلسطينّية، 
دائرة اِإلعالم والثقافة، دار الفارايب، ١٩٨٠. 

رواية.
French translation: La foi des tournesoles, 
by Alain Rousillon, Ed. Gallimard, 1989.

دار  بريوت،  واقعّية،  غري  امرأة  مذّكرات   -٤
اآلداب، ١٩٨٦.

German translation: Memoiren einer 
unrealistischen Frau, by Leila Chamaa, 
Zürich, Unionsverlag, 1992.

 .١٩٩٠ اآلداب،  دار  بريوت،  الساحة،  باب   -٥
رواية.

German translation: Das Tor, by Regina 
Karachouli, Zürich, Unionsverlag, 1994.

French translation: L’impasse de 
Bab Essaha, by Youssef Seddik and 
Muhammad Maoukoub, Flammarion, 
1997. 

املرياث، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٧.  -٦
German translation: Das Erbe, by Regina 
Karachouli, Zürich, Unionsverlag, 2002.

دار  بريوت،  قدمي،  وعهد  وإيقونة  صورة   -٧
اآلداب، ٢٠٠٠.

ربيع حار، دار اآلداب، ٢٠٠٦.   -٨
French translation: Un printemps très 
chaud, by Ola Mehaenna and Khalid 
Osman, Ed. Du Seuil, 2008. 

أصل وفصل، دار اآلداب، ٢٠٠٨.   -٩

عن املؤّلفة:
فصول، كانون الثاين ١٩٨٢، ص ٢٧٠. عن   -١

الصبار.
عن  ص ٧٢.   ،٧٢  ،١٩٩٣ األديب،  املوقف   -٢

الصبار.
اآلداب، متوز/آب ١٩٩٧، ص ٤. عن املرياث.  -٣

مقابالت:
األفكار، ١٩٧٥، ٢٧، ص ١٧٩.  -١

عن  مقابلة  ص ١٠.   ،١٩٩٠/٨/٢١ السفري،   -٢
أدب اِإلنتفاضة.
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إبراهيم محمود خليل
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٤٨ يف عانني، األردن.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة عانني االبتدائّية، ١٩٥٤-١٩٦٠؛ فمدرسة حّطني االعدادّية، ١٩٦٠-
كّلية  األردنّية،  اجلامعة  دخل  ١٩٦٢-١٩٦٦؛  نابلس،  الثانوّية،  اجلاحظ  فمدرسة  ١٩٦٣؛ 

اآلداب، عّمان، ١٩٦٦-١٩٧٠، وحصل منها عىل البكالوريوس يف اآلداب.

حياته يف سطور: حمّرر يف الشؤون االعالنّية بوزارة األرض املحتّلة، عّمان؛ حمّرر شؤون 
أدبّية يف صحف األخبار (عامن) واملساء والشعب. مدّرس اللغة واألدب للبكالوريا يف القطر 
املغريب الشقيق، ١٩٧٧-١٩٨٢. عضو كّل من رابطة الكّتاب األردنّيني، عّمان، ونادي القمل 
الثقايف الزرقاء واالّتحاد العام لألدباء العرب، واالّتحاد العام للكّتاب العرب بدمشق. أقام 

باملغرب، ١٩٧٧-١٩٨٢ وزار اسبانيا. متزّوج وله ثالثة أوالد.

السرية:
طريق  عىل  العريب  املثّلث  قرب  تقع  التي   (Anin) عانني  قرية  يف   ١٩٤٨/٦/٢٧ يف  ولدُت 
يعبد-جنني (Yabad-Jnin) يف الضّفة العربّية من األردن. ويف سّن السادسة تقريًبا التحقت 
باملدرسة االبتدائّية يف القرية وختّرجت منها سنة ١٩٦٠، وكان أفضل درس بالنسبة يل يف 
هذا السّن هو درس الرسم ّمث املحفوظات الشعرّية. ويف سنة ١٩٦١ أرسلني أيب إىل نابلس 
للدراسة يف مدرسة امللك طالل االعدادية ولكي أكون قريًبا من شقيقتي الكربى املتزّوجة 

من ابن عّمي الذي كان يعمل سكرتًريا ألحد املحامني هناك.
اجلديدة  واملجّالت  والنادي  كالسينام  جديدة  أشياء  عىل  املدينة  هذه  يف  تعّرفت 
ترمجها  التي  وفرجيني  بول  أو  الفضيلة  رواية  كان  قرأته  كتاب  أّول  أّن  وأذكر  والكتب. 
أتابع  وأنا  أبكي  كنت  أّنني  حّتى  نفيس  يف  التأثري  نافذة  وكانت  الفرنسية  عن  املنفلوطي 
التي  كار  أللفونس  ماجدولني  قّصة  يدي  يف  وقعت  ّمث  أّيام  وذهبت  الصفحات.  بعض 
منه  فرغت  وقد  إّال  الكتاب  أترك  فمل  بأنفايس  تأخذ  وكادت  املنفلوطي.  أيًضا  مّصرها 
أحىل  وكانت  املائّية  واأللوان  الفرشاة  فأستعمل  بالرسم،  أعنى  وبدأت  واحدة.  جمّلة  يف 
اللحظات تلك التي أمّر فيها من أمام تاجر يبيع اللوحات الزيتّية فكنت أدمي النظر فيها 

والتأّمل حّتى يطردين من الباب.
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قاوم أهيل هذا امليل وكان أيب يؤّكد يل أّن الرسم ال يطعم خبًزا. ويف عام ١٩٦٣ عدت 
إىل جنني. وختّرجت من املرحلة املتوّسطة ويف العطلة الصيفّية من ذلك العام وقع يف يدي 
كتاب لعيسى الناعوري* حول إيليا أيب مايض رسول الشعر العريب احلديث وقد أعجبني 
كثًريا. وجعلني أحفظ ما فيه من أشعار الشاعر. ّمث وقعت يف يدي نسخة من كتاب صغري 
ذلك  وبعد  كتاباته.  أقّلد  وأصبحت  كلمة  كلمة  فقرأته  نيتشيه  األملاين  الفيلسوف  حول 

تعّرفت عىل جربان وطه حسني* يف املعّذبون يف األرض...
لكن اّطالعي ظّل غري منّظم.

يف سنة ١٩٦٤ قرأت جمموعة بو (Poe) أرسار غامضة املرتمجة عن االنجليزّية فأذهلتني 
مبا فيها من سالسة اِإليقاع وروعة الغموض وحالوة الرعب. وما زلت حّتى اآلن رغم 

املسافة الزمنّية الطويلة أذكر حكاية القلب الوايش هلذا الكاتب.
ورغم تزايد صلتي باألدب مل ينقطع اهتاممي بالرسم فكنت أدخر من مرصويف الشهري 
ما أشرتي به األلوان واألوراق وأرسم املناظر الطبيعّية وكّلام عدت إىل القرية محلت هذه 
األدوات إىل اخلالء وأخذت أعبث حّتى املغيب. ويف ١٩٦٥ عدت إىل نابلس مّرة أخرى. 
وكانت تعجبني هذه املدينة بأسواقها املسقوفة القدمية وجبليها الشاخمني وطقسها الرائع. 

وختّرجت من مدرسة اجلاحظ الثانوّية سنة ١٩٦٦.
يف شهر أكتوبر من نفس السنة التحقت بكّلية اآلداب يف اجلامعة األردنّية وتعّرفت عىل 
بعض األصدقاء الذين أصبحوا من األدباء أو الصحفّيني الالمعني فيام بعد أذكر منهم، وليد 
سيف، الشاعر واملؤّلف التلفزيوين املعروف. واملدّرس اجلامعي. ّمث حمّمد ناجي عاميرة الذي 
أصبح رئيًسا لقسم التحقيقات يف صحيفة الرأي. وغريهم ممن أصبحوا أساتذة جامعّيني. 
وهاشم  السمرة*،  حممود  كالدكتور  النّقاد  األساتذة  إىل  تعّرفت  كام  معروفني.  أدباء  أو 
وعيل  السواري  خليل  إىل  أيًضا  تعّرفت  عّمان  ويف  ياغي*.  الرمحن  عبد  والدكتور  ياغي* 
البنريي وعيل فودة وموسى الرصداوي وحمّمد القييس وحمّمد ضمرة وأمحد ضمرة وأمحد 
عودة وإبراهيم العبيس وكّنا كثًريا ما نلتقي يف املقاهي، نطالع الصحف ونثرثر يف شؤون 
األدب. ويف عام ١٩٧٤ جتّمع نفر من الكّتاب وأّسسوا رابطة الكّتاب األردنّيني التي أعلنت 
عن وجودها يف شهر مايو (أيار) من سنة ١٩٧٥. ويف السنة التالية انتخبت عضًوا يف اهليئة 

االدارّية املؤّلفة من أحد عرش كاتًبا.
ويف سنة ١٩٧٧ حصلت عىل جائزة الرابطة التقديرّية يف النقد األديب. ّمث انتدبتني الوزارة 
التي أعمل فيها للعمل يف اململكة املغربّية الشقيقة ملّدة مخس سنوات اطلعت خالهلا عىل 
اآلداب املغربّية املعارصة. ونرشت عنها مقاالت كثرية يف جمّالت عربّية كثرية. وكانت 
جتربتي يف املغرب عميقة وغنّية عّبرت عنها يف قصائدي التي تضّمنها ديواين تداعيات ابن 

زريق البغدادي وجمموعتي القصصّية من يذكر البحر.
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مؤّلفاته:
أ) روايات وقصص:

حارة البدو، بريوت، دار التنوير، ١٩٨٠. رواية.  -١

رابطة  منشورات  عّمان،  البحر،  يذكر  من   -٢

الكّتاب األردنّيني/ مطابع الدستور التجارّية، 

١٩٨٢. قصص.
الضباع، الالذقّية، دار احلوار، ١٩٨٥. رواية.  -٣
اهلدس، بريوت، دار التنوير، ١٩٨٧. رواية.  -٤

ب) شعر:
تداعيات ابن زريق البغدادي األخرية، عّمان،   -١

دار آسيا، ١٩٨٤. 

عدت يف شهر يوليو (متوز) لألردن واستأنفت عميل يف التدريس والصحافة يف جريدة 
الشعب.

الصحف  يف  أشعار  ونرشت  األقصوصة  وكتابة  الشعر  بقرض  األدبّية  حيايت  بدأت 
األردنّية غري أّن شعري مل يكن يعجبني كثًريا. فجنحت إىل ميدان الدراسة األدبّية. وصادف 
أن كان فراغ كبري يشكو منه األدباء يف هذا املنحى. فأخذ حمّررو الزوايا األدبّية يستزيدونني 
أفكار  جمّلة  ظهرت   ١٩٧٢ سنة  ويف  املطابع.  تصدره  ما  لكّل  نقدّية  تغطية  مّني  ويطلبون 
األردنّية التي كان يرأس حتريرها األديب القاّص حممود سيف الدين اِإليراين وأفسح يل 
يف هذه املجّلة الثقافّية املتخّصصة حيًزا فسيًحا. وكانت أّول دراسة مطّولة نرشت يل هي 
سنة  ويف  يف الظهور.  استمّرت دراسايت  ّمث   عن الذات البحث  ومسألة  طوقان*  فدوى 
١٩٧٥ مجعت طائفة من تلك الدراسات يف كتاب صدر بعنوان الشعر املعارص يف األردن 
وأثناء التحاقي بالدراسات العليا يف العام الدرايس ١٩٧٤/٧٣ يف كّلية اآلداب رشعت يف 
 E.M. Forster دراسة النقد األديب، أصوله وقواعده، لدى العرب والغربّيني، فقرأت آثار
يف نقد الرواية وآثار برييس لوبك وهنري جيمس James وديفيد ديكشز وسنبجارن ورينه 
ويليك. وهربت ريد سيام كتابه القّيم The Meaning of art. واّطلعت عىل كتابات جوركي 
النقدّية وآثار النّقاد العرب من أمثال طه حسني والعقاد واملازين واجلرجاين واآلمدي وابن 

رشيق القريواين واجلاحظ.
رسعان  ولكن   Eliot اليوت  بنقد  كثًريا  أعجبت   ١٩٧٥-١٩٧٧ من  السنوات  ويف 
اّطلعت   ١٩٧٧-١٩٨٢ من  املغرب  ويف  النقد.  هذا  يف  النقص  أوجه  يل  تكّشفت  ما 
روالن  من  لكّل  الفرنسّية  عن  مرتمجات  فقرأت  البنيوي.  النقد  عىل  خاص  بشكل 
بارط ولوسيان جولدمان والكان وديريدا. وباشالر وجورج لوكاش... وبدأت فرتة 
قصرية باالطالع عىل خفايا عمل اللغة احلديث Modern Linguistics ابتداء من سوسري 
وشارلز بايل إىل حلقة إبراغ واملدرسة الباريسّية Parisian School إىل ُنوام تشومسكي 

Chomsky وغريه.

كام أّنني معني اآلن مبتابعة األسلوب واألسلوبّية Style and stylistics يف النقد اجلديد.
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ج) دراسات:
الشعر املعارص يف األردن، عّمان، بدعم من   -١
عّمال  مجعّية  األردنّية،  اجلامعة  خّرجيي  نادي 

املطابع التعاونّية، ١٩٧٥. دراسات.
الكّتاب  رابطة  دمشق،  والنقد،  األدب  يف   -٢
العرب  الكّتاب  اّتحاد  مع  األردنّيني/بالتعاون 
العريب-دمشق،  الكتاب  دار  بدمشق/مطبعة 

.١٩٨٠
عّمان،  نقد،  الفلسطينّية:  والرواية  القّصة  يف   -٣

دار ابن رشد للنرش والتوزريع، ١٩٨٤.
دار  عّمان،  العريب،  الشعر  يف  التجديد   -٤

الكرمل، ١٩٨٧.
العريب،  األدب  يف  الفلسطينّية  االنتفاضة   -٥

عّمان، دار الكرمل، ١٩٩٠.
الساموّية  واألديان  العمل  يف  اجللد  وتكّلم   -٦
للنرش،  الصفاء  دار  القاهرة،  الثالثة...، 

.١٩٩١
عّمان،  ونقده،  األردين  األدب  يف  فصول   -٧

وزارة الثقافة، ١٩٩١.
والفلسطيني  األردين  الشعر  يف  أحاديث   -٨
عّمان،  التطبيقي،  النقد  يف  دراسة  احلديث: 

دار الينابيع للنرش والتوزيع، ١٩٩١.
دار  عّمان،  األديب،  والنقد  اللغة  يف  أوراق   -٩

الينابيع والتوزيع، ١٩٩٣.
ملاذا أسمل صديقي ورأي الفاتكان يف حتديات   -١٠
االسالمي،  الرتاث  مكتب  القاهرة،  القرآن، 

.١٩٩٣
والقرآن،  واالنجيل  والتوراة  العمل  يف  الدم   -١١
القاهرة، دار الزهرة لالعالم العريب، ١٩٩٦.

األدب  يف  نقدية  قراءة  الدموي،  املرياث   -١٢
احلديث، االذقية، دار احلوار، ١٩٩٦.

أمني شنار: الشاعر واألفق، دراسة وخمتارات   -١٣
شعرية، عّمان، االحتاد العام لألدباء والكّتاب 

العرب، ١٩٩٧.

املؤسسة  بريوت،  النص،  ونظرية  األسلوبية   -١٤
العربية للدراسات والنرش، ١٩٩٧.

جلسد  توراتية  رؤية  االرسائييل:  ترصيح   -١٥
إرسائييل، القاهرة، مكتبة الرتاث االسالمي، 

.١٩٩٧
مال احلرضة، دمشق، وزارة الثقافة، ١٩٩٨.  -١٦

بريوت،  والناس،  الشاعر  القييس:  حمّمد   -١٧
املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ١٩٩٨.

النقد  يف  ومقاالت  بحوث  النص،  حتوالت   -١٨
األديب، عّمان، وزارة الثقافة، ١٩٩٩.

عودة الرشبد: قراءة يف أعامل رشاد أبو شوار   -١٩
العربية للدراسات  املؤسسة  بريوت،  الروائية، 

والنرش، ١٩٩٩.
العريب  الشعر  يف  دراسات  واللهب:  الضفرية   -٢٠
القدمي واملعارص، عّمان، أمانة عّمان الكربى، 

.٢٠٠٠
دمشق،   ،الرند كتاب  النعاس،  أرغفة   -٢١

وزارة الثقافة، ٢٠٠١.
بريوت،  الناقد،  األديب  جربا،  إبراهيم  جربا   -٢٢

املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ٢٠٠١.
دمشق،  اململوك،  تاج  امللكة،  رسير  الورل،   -٢٣

وزارة الثقافة، ٢٠٠٢.
الروائي  اخلطاب  يف  دراسات  الراوي،  أقنعة   -٢٤

العريب، عّمان، وزارة الثقافة، ٢٠٠٢.
يف النقد والنقد األلسني، عّمان، أمانة عّمان   -٢٥

الكربى، ٢٠٠٢.
مقدمات لدراسات احلياة األدبية يف األردن:   -٢٦
للنرش  اجلوهرة  عّمان،  وخمتارات،  دراسات 

والتوزيع، ٢٠٠٣.

عن املؤّلف:
مقابلة:

احلوادث، ١٩٩٠/٧/١٣، ص ٤٨.   -١



 ٤٦٨

جعفر الشيخ أسد عيل الخلييل
النوع األديب: كاتب قصص قصرية.
والدته: ١٩٠٤ يف النجف، العراق.

وفاته: ١٩٨٥. 
ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية واملتوّسطة والثانوّية يف املدرسة العلوية يف النجف ولكّنه مل يتّم 
الدراسة فيها بسبب احلرب العاملّية األوىل إذ أغلقت املدرسة. ّمث حّصل دروًسا خصوصّية 

كام كان شائًعا يف العلوم العربّية يومذاك.

حياته يف سطور: كاتب وصحايف وقد أصدر ثالث صحف، يف النجف أّوًال ّمث يف بغداد. 
حزب  أو  منّظمة  بأّية  يلتحق  مل  املوضوعات.  خمتلف  يف  كتاًبا   ٤٦ اليوم [١٩٨٤]  حتى  له 
واألردن  واخلليج  ومرص  سورية  من  كًال  وزار  صيًفا   ٤٣ بلبنان  اصطاف  لقد  مجعّية.  أو 
والكويت وليبيا كام زار انكلرتا (١٩٥١) واملانيا وإيران والباكستان. متزّوج وله ثالث بنات.

السرية*:
ُولد جعفر اخللييل يف النجف عام ١٩٠٤ وكان أصغر مخسة أخوة. أّما أبوه فهو الشيخ أسد 
اخللييل [...] وتوّلى جّده احلاج مال عيل اخللييل وعّم أبيه احلاج املرزا حسني اخللييل املرجعّية 
الكربى للزعامة الروحانّية الشيعّية. ومن املأثور عن أرسة اخللييل إملامها كذلك بفنون الطّب 

اليوناين والعلوم الدينّية، واشتغاهلا بالتدريس [... ص ٥٤]
معروف،  غري  ا كان األثر الذي تركه أخوات جعفر الثالث عىل حياته فهو أثر  وأيًّ
بينه  الكلفة  رفع  عىل  شّجعهام  الذي  والدمها  من  مقّربني  عّباس  وأخوه  هو  كان  أّنه  بيد 
وبينهام ّمما مل يكن عرفا مألوًفا بني اآلباء والبنني يف جمتمع ذلك احلني. عندما كان جعفر 
باملدرسة  التحق  ّمث  القرآن  لتحفيظ  مدرسة  يف  املبكر  تدريبه  تلّقى  عمره،  من  الرابعة  يف 
هذه  فتحت  وقد  الثانوّية،  واملدارس  االبتدائّية  املدارس  بني  وسط  وهي  األهلّية  العلوّية 
املدرسة يف عام ١٩٠٨ يف نفس السنة التي فتحت فيها املدرسة اجلعفرّية يف بغداد، وكانت 
هذه املدرسة يف بغداد أّول مدرسة تدخل األنظمة احلديثة واللغات األجنبّية بل التدريب 
العسكري للبنني [...] وّملا كانت هاتان املدرستان مركزين جتديدّيني للتعليم احلديث، 
يف  العراقي  احلياة  مرسح  تغيري  يف  بارز  دور  هلام  كان  فقد  السياسّية،  باهتامماهتام  ناهيك 
إىل  واِإلفرنسّية  االنجليزّية  يدرس  أن  اخللييل  جلعفر  أتيح  وهكذا  العرشين،  القرن  أوائل 
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جانب الرتكّية والفارسّية والعربّية، ولكن جعفر مل حيفظ إّال عبارات قليلة ّمما درسه من 
اِإلفرنسّية واِإلنجليزّية [... ص ٥٥]

وعندما بلغ الثامنة من عمره، جّرب كتابة الشعر، وحدث وهو يف الصّف الثالث أو 
الرابع من املدرسة االبتدائّية أن وشى به زميل له قائًال للمدّرس أّن جعفر يدّون يف كّراسته 
يف  امليش  عىل  وشّجعه  جعفر  عىل  أثنى  املدّرس  ولكّن  الدرس،  صميم  من  ليست  أشياء 
اكتشاف مواهبه الشعرّية التي كانت نتيجة طبيعّية للبيت الذي نشأ فيه، فقد كانت يف الدار 
مكتبة عامرة شّدت انتباه الصبي وكان أّول كتاب استطاع قراءته كتاب: زهر الربيع للسّيد 

نعمة اهللا اجلزائري، ّمث قرأ أنوار الربيع للسّيد مري عيل خان...] ص ٥٦]
األدب  حّب  أبيه  عن  ورث  أّنه  إذ  وحدها،  العربّية  عىل  جعفر  مطالعات  تقترص  ومل 
الفاريس فقرأ كتب سعدى، وحافظ، وبفضل اللغة الفارسّية وقع عىل قصص الديكامرون 
لبوكاشيو ومن الغريب أّن قصًصا خمتارة من (الدكامرون) قد أدرجت يف جمموعة اخللييل 
املوسوعة جممع املتناقضات فانفرد بذلك هذا الكتاب عن غريه من أعامله القصصّية املجموعة 

[... ص ٥٧]
ويرجع شغف اخللييل بالقصص إىل ما يف القرآن الكرمي من قصص األنبياء، كذلك يف 
سفر العهد القدمي من الكتاب املقّدس. ومن أوائل املجّالت التي قرأها املقتطف واهلالل 
والعرفان التي كان أخوه عّباس يقّدمها إليه. وكان جعفر بشغفه القوي بالقراءة حمظوًظا 
ألّن الضائقة املالّية التي صاحبت احلرب العاملّية األوىل أهبظت املدرسة التي كان يتعّلم فيها 
فاضطررت إىل إغالق أبواهبا قبل أن ينهي دراساته، وكان عليه بعد ذلك أن يعّلم نفسه 
بنفسه، أو أن يتعّلم أحياًنا مع زمالء الدراسة، ومع ذلك فإّن صباه وشبابه املبكر تستغرقهام 

الكتب استغراًقا كامًال [... ص ٥٧، ٥٨]
عام  يف  ونرشها  التعساء  وعنواهنا  عرشة  السابعة  سّن  يف  قصصه  أوىل  جعفر  وكتب 
١٩٢١ [...] ويف عام ١٩٢٣ أو ١٩٢٤ نقل جعفر من املدرسة االبتدائّية التي قام بالتدريس 
فيها فرتة قصرية يف النجف إىل مدرسة ابتدائّية أخرى يف احلّلة. ومن احلّلة رّقي إىل مدّرس 
يف املدارس املتوّسطة ّمث الثانوّية يف النجف حيث قام بتدريس التاريخ واجلغرافية، ويف خضّم 
أعبائه التعليمّية اّتسع وقته لكتابة قصص ومقاالت، كام عمل خمًربا يف جريدتني بغدادّيتني 
مها العراق واالستقالل صدرتا عام ١٩٢٠. ويف عام ١٩٢٦ [... ص ٥٨، ٥٩] ساعد جعفر 
عبد املوىل الطرحيي يف حترير جريدة احلرية النجفّية، وبعد اكتسابه هذه اخلربات يف جمال 
الصحافة، انربى ملرشوعه اخلاص وأصدر يف عام ١٩٢٩ أوىل ثالث من صحفه، وكان ما 
زال يدّرس يف النجف يف ذلك الوقت [... ص ٥٩، ٦٠] ويف عام ١٩٢٩-١٩٣٠ بدأ ينرش 

جريدته األوىل واسمها الفجر الصادق التي عاشت ثالثني اسبوًعا [...]
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ويف أّيار ١٩٣٤ أصدر جريدة الراعي […] التي مجعت بني السياسة واألدب، [... 
ص ٦٠] غري أّنها اضطّرت بعد سنة واحدة إىل إغالق أبواهبا، ويقول اخللييل أّن السلطات 
احلكومّية [...] أصدرت قراًرا بسحب رخصة اجلريدة الّتهامه بأّنه يّتصل بسياسّيني غري 
مرغوب فيهم [...] وعند هذه املرحلة طّلق اخللييل السياسة وقّصر جهوده عىل األدب 
وحده مصدًرا جريدته الثالثة اهلاتف التي ظهر عددها األّول يف ٢٢ نيسان ١٩٣٥ [...] يف 
النصف األخري من الثالثينات ويف األربعينات كّلها اهنمك يف الصحافة وكتابة القّصة [...] 
وحتى هناية احلرب الثانية كانت مجيع مطبوعاته تصدر عن النجف، غري أّنه انتقل إىل بغداد 
يف عام ١٩٤٨ ونقل مطبعته معه [...] بعد اغالق اهلاتف يف عام ١٩٥٤ بقي اخللييل عامني 

مل ينرش فيهام شيًئا [... ص ٦١]
سنة ١٩٦١ سافر إىل طهران وألقى حمارضة يف جامعة طهران عنواهنا ما أخذه الشعر 
يف  حارض  كام  ص ٦٤]   ...]  العربّية من  الفاريس  الشعر  أخذه  وما  الفارسّية  من  العريب 

القاهرة عام ١٩٦٤ ويف البحرين عام ١٩٦٦ يف موضوعات األدب والشعر.
وبعد أن ساح اخللييل يف مجيع أنحاء الرشق األوسط وال سّيام إىل لبنان، [...] عاد 
إىل النجف مرة أخرى عام ١٩٧٠ وألقى فيها أحدث حمارضاته يف موضوع الشعر. [...] 
ويعكف جعفر اخللييل عىل اعداد اجلزئني الثاين عرش والثالث عرش من موسوعة العتبات 
املقّدسة وهي عمل ضخم يتّم بإرشافه التحريري العام، وقد صدر املجّلد األّول منه عام 

١٩٦٥ [... ص ٦٥]

* [مقتطفات خمتارة من الكتاب: جعفر اخللييل والقصة العراقية احلديثة، ِلجون توماس هامل، بغداد، 
الدار العربية للطباعة، ١٩٧٦، ص ٥٤-٦٦].

(مالحظة: ّملا طلب منه حمّرر هذه املوسوعة عرض سريته الذاتّية، رّد جعفر اخللييل عليه يف سنة ١٩٨٤ 
كالتايل:

مهام أويت املرء من مقدرة يف جمال التواضع فمن الصعب أن ختلو الرتمجة التي يكتبها املرء عن نفسه من 
األنانّية والتفاخر من حيث يريد أو ال يريد ال سّيام إذا كان ألرسته بعض الشأن من حيث الزعامة الروحّية 
واملرجعّية الكربى يف اللغة والشعر، واألدب وتوّفر عدد قد ال يكون قليًال من خّرجيي اجلامعات واجلامعات 
الطّبية خصوًصا يف العراق ويف اخلارج، لذلك يستمح الكاتب العفو إذا ما ثقل عليه رسد بعض اجلوانب من 
(.حياته، لذلك فإّن ما جاء يف اجلداول املرفقة بالصفحة الرابعة كان للتعريف به ملن يريد أن يعرف شيًئا عنه

[تويف الكاتب جعفر اخللييل يف ديب أثناء زيارته البنته].
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

الضائع، النجف، مطبعة الراعي، ١٩٣٦.  -١
الراعي.  مطبعة  النجف،  املتناقضات،  جممع   -٢

(د. ت). موضوعة ومرتمجة.
اعرتافات، النجف، مطبعة الراعي، ١٩٣٧.  -٣

الراعي،  مطبعة  النجف،  القّوة،  حديث   -٤
.١٩٤٢

الراعي،  مطبعة  النجف،  اجلّن،  قرى  يف   -٥
١٩٤٢. قّصة طويلة.

الراعي،  مطبعة  بغداد،  الرابية،  فوق  من   -٦
.١٩٤٩

أوالد اخللييل، بغداد، مطبعة املعارف، ١٩٥٥.  -٧

هؤالء الناس، بغداد، مطبعة املعارف، ١٩٥٦.  -٨

ب) دراسات ومقاالت:
الراعي،  مطبعة  النجف،  جزءان،  يومّيات،   -١
(د.  الثاين،  القسم  ١٩٣٥؛  األّول،  القسم 

ت). صور من احلياة االجتامعّية.
الراعي،  مطبعة  النجف،  سلسلة،  من  حلقة   -٢

١٩٣٦. مقاالت.
آل فتلة كام عرفتهم، النجف، ١٩٣٦. دراسة   -٣

يف حياة قبيلة من قبائل منطقة الفرات.
مطبعة  النجف،  العربّية،  البالد  جغرافية   -٤
لطّالب  مدريس  كتاب   .١٩٣٨ الراعي، 

املدارس املتوّسطة.
بيئة  النجف  مدينة  من  جعلت  التي  العوامل   -٥
دراسة  (د.ت).  (د.ن)،  النجف،  شعرّية، 

اجتامعّية لغوّية.
عندما كنت قاضًيا، النجف، مطبعة الراعي،   -٦
زواج،  الشخصّية:  األحوال  قضايا   .١٩٤١

طالق، وراثة الخ...
بغداد،  الكربى،  العراقّية  الثورة  هامش  عىل   -٧
الثورة  عن  نرشها  يسبق  مل  حقائق   .١٩٥٢

.العراقّية من سنة ١٩٢٠

تسواهّن، بغداد، ١٩٥٣. ريبورتاج عن اجلامل   -٨
والغناء والرقص يف العراق.

التمور العراقّية قدًميا وحديًثا، بغداد، ١٩٥٣.   -٩
والتمور  النخيل  عن  اقتصادي  شامل  بحث 
مراحل  آخر  إىل  نشأهتا  أّول  من  العراقّية 

استهالكها.
مطبعة  بغداد،  السجن،  يف  معهم  كنت   -١٠
املعارف، ١٩٥٦. دراسة واستعراض للسجن 

واملساجني وأسباب اجلرم يف العراق.
مطبعة  بريوت،  العراقّية،  القّصة  عن  مقّدمة   -١١

االنصاف، ١٩٥٧.
القّصة العراقّية قدًميا وحديًثا، بريوت، مطبعة   -١٢
للمصدر  املنّقحة  (الطبعة   .١٩٦٢ اِإلنصاف، 

السابق (١١).
نفحات من مخائل األدب الفاريس، بريوت،   -١٣
الشعر  من  مرتمجة  ومقتطفات  أبيات   .١٩٦٥

الفاريس.
دار  بغداد،  املقّدسة،  العتبات  موسوعة   -١٤
ثالثة   ١٩٨٠ حتى  صدر   .١٩٦٥ املعارف، 
جعفر  هو  التحرير  رئيس  جمّلًدا.  عرش 
األعلمي  منشورات  بريوت،  ط ٢:  اخللييل؛ 

للمطبوعات، ١٢ جمّلًدا، ١٤٠٧ ه/١٩٨٧م.
العربّية  من  الفاريس  الشعر  أخذ  الذي  ما   -١٥
والشعر العريب من الفاريس، بريوت، ١٩٦٧. 

دراسة.
هكذا عرفتهم، خواطر عن أناس أفذاذ عاشوا   -١٦
بعض احلياة لغريهم أكثر ّمما عاشوا ألنفسهم، 
القسم األّول، بغداد، مطبعة الزهراء، ١٩٦٣؛ 
القسم الثاين، بغداد، دار التعارف، ١٩٦٨؛ 
القسم الثالث، بغداد، دار التعارف، ١٩٧٢؛ 
القسم الرابع، بغداد، دار التعارف، ١٩٧٢؛ 
الكتب،  دار  بريوت،  اخلامس،  القسم 
دار  بريوت،  السادس،  القسم  ١٩٨٠؛ 
عّمان،  السابع،  القسم  ١٩٨٢؛  الكتب، 

وزارة الثقافة، ١٩٩٣.
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عن املؤّلف:
انظر:  أعامله  وقائمة  اخللييل  جعفر  سرية  عن   -١

هكذا عرفتهم، القسم الرابع، ص ١٩٣-٢١٩. 

انظر أيًضا ص ٧٥-١٩٢ عن أخ املؤلف وعائلته.

والقّصة  اخللييل  جعفر  توماس:  جون  هامل،   -٢
العربّية احلديثة، بغداد، الدار العربّية للطباعة، 
١٩٧٦. اطروحة للدكتوراه من جامعة ميشيغن 
كتبها املؤّلف باالنجليزّية وقام برتمجتها وديع 

فلسطني وصفاء خلويص.



٤٧٣ 

فاروق محّمد سعيد ُخوْرِشيد
النوع األديب: كاتب قصص قصرية، روائي.

والدته: ١٩٢٨ يف القاهرة، مرص.
وفاته: ٢٠٠٥.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة الربتيج االبتدائّية األمريّية، مدينة الربتيج، ١٩٣٧-١٩٤١؛ فمدرسة 
دمنهور الثانوّية األمريّية، مدينة دمنهور، ١٩٤١-١٩٤٦؛ فجامعة القاهرة، ١٩٤٦-١٩٥٠.

حياته يف سطور: التدريس، الصحافة، اِإلذاعة: مذيًعا ّمث خمرًجا ّمث مدير حمّطات الرشق 
األوسط وإذاعة الشعب. عمل خبًريا يف إذاعات العراق واليمن. عمل مدّرًسا ّمث أستاًذا زائًرا 
يف جامعات املنيا والزقازيق وعني شمس والقاهرة واجلامعة األمريكّية بالقاهرة. عضو كّل 
ومجعّية  األمناء  ومجاعة  مؤّسس)  إدارة - عضو  جملس  (عضو  املرصّية  األدبّية  اجلمعّية  من 
األدباء واّتحاد الكّتاب املرصّيني (عضو جملس إدارة). نال جائزة الدولة يف اِإلبداع الروائي 
الشاملّية  واليمن  واألردن  الكويت  من  كًال  زار  اجلمهورّية.  وسام  نال  كام   ،١٩٦٤ عام 
الرشقّية  وأملانيا  وبولندا  وفرنسا  إنجلرتا  أيًضا  زار  كام  السعودّية؛  واململكة  ولبنان  والعراق 

ويوغوسالفيا واليونان. متزّوج وله ثالثة أوالد.

السرية:
فمنذ  وعمًال..  هواية  وباِإلعالم  ودراسة،  إبداًعا،  باألدب،  البداية  منذ  حيايت  ارتبطت 
ودورّيات  متخّصصة  أدبّية  جمّالت  من  ينرش  ما  متابعة  عىل  أحرص  وأنا  الثانوّية  الدراسة 
جديدة إىل جوار القراءة املنّظمة يف مكتبة البلدّية مبدينة دمنهور حيث أمضيت اجلزء األخري 
من دراستي الثانوّية. وقد أحّس أساتذيت هبذا االّتجاه ّيف فنمّوه بإتاحة أوقات للمناقشات 
وإعاريت من مكتباهتم ما يزيدين إقباًال عىل القراءة.. ومن هذه املرحلة وأنا أحاول حماوالت 
إبداعّية تأخذ الطابع الشعري، وإن مل تكن شعًرا، وعىل الرغم من أّن دراستي يف مرحلة 
الثانوّية العاّمة كانت يف القسم العلمي إّال أّن الدرجات التي حصلت عليها يف ماّدة اللغة 
جمانّية،  شبه  يف  اآلداب  بكّلية  العربّية  اللغة  بقسم  لاللتحاق  الفرصة  يل  أتاحت  قد  العربّية 
واستطعت أن ألتحق بالدراسة األدبّية املنّظمة واملنهجّية. وال شّك أّن تأثري أيب الذي كان 
حيرتم رغبايت األدبّية ويشّجعها، وتأثري أّمي التي كانت حتفظ السري الشعبّية العربّية عن ظهر 

قلب قد لعب دوًرا هاًما يف ها االّتجاه.
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ويف كّلية اآلداب مل أتعّرف عىل العلوم العربّية وحدها، بل تعّرفت عىل جمموعة من 
شاركوين  الزمالء  من  جمموعة  عىل  تعّرفت  كام  ضخًما،  تأثًريا  حيايت  يف  أّثرت  األساتذة 
استهواين  األساتذة  ومن  السواء  عىل  وإبداًعا  حتصيًال  فيه  وتساندنا  البداية،  منذ  الطريق 
الدكتور طه حسني* واألستاذ أمحد أمني وكنت قد قرأت هلام من قبل، كام قّدمت يل 
أستاذ  حسني*  كامل  حمّمد  الدكتور  وأحتضنني  التشجيع  القلاموي*  سهري  الدكتورة 
األدب املرصي ففتح بيته يل وملجموعة الزمالء الذين أصبحوا بعد ذلك أعضاء اجلمعّية 
عّزام  عبده  والدكتور  يونس  احلميد  عبد  الدكتور  وبني  بيني  ونشأت  املرصّية.  األدبّية 
واألستاذ عبد الوهاب ّمحود صداقة حقيقّية، أّما الشيخ أمني اخلويل فقد ترك بصامته عىل 
مجاعة  يف  عضًوا  وأصبحت  السواء،  عىل  والفّني  العلمي  ومنحاي  ومنهجي،  تفكريي 
الوطيدة  العالقة  وظّلت  معه،  األدب  جمّلة  تأسيس  يف  ذلك  بعد  اشرتكت  كام  األمناء، 
بيني وبينه حّتى وفاته، كام ظّل تأثريه عّيل إىل اليوم. ومن الزمالء الذين تعّرفت عليهم 
يف هذه الكّلية وظّلوا بعد هذا رفاق الطريق وأعضاء اجلمعّية األدبّية املرصّية، أصحاب 
آثار ضخمة يف حركة التجديد العريب دراسة وإبداًعا عىل السواء: صالح عبد الصبور*، 
عّز الدين إسامعيل*، أمحد كامل زكي، عبد الرمحن فهمي، وانضّم إليهم بعد حني: عبد 
الغّفار مقارى، حممود ذهني، حسني نّصار*، عبد العزيز الدايل، شكري عياد*، حمّمد 
الداسن، عوين عبد الرؤوف، حمّمد عبد الواحد. وقد ابتدأت جلساتنا يف منزل الدكتور 
حمّمد كامل حسني، الذي عّرفنا باألستاذ حمّمد فريد أبو حديد*، ففتح لنا باب مجعّية 
املعّلمني باألوبرا، ّمث أتاح لنا فرصة حترير جمّلة الثقافة التي تصدر عن جلنة التأليف والرتمجة 
انضّم  وقد  ا..  رسميًّ إشهارها  عند  املرصّية  األدبّية  للجمعّية  رئيس  أّول  وكان  والنرش، 
إىل هذه املجموعة فيام بعد: الدكتور عبد القادر القط، ومصطفى ناصف، وعبد املنعم 
شميس، كام سامهت هذه املجموعة مع مجاعة األمناء يف بساطها، وتقاسمت معها املقار 

املختلفة اللوايت كانت جماًال لنشاطها يف الندوات العلمّية والندوات واملحارضات.
وعندما ظهرت جمّلة اآلداب سامهت مع هذه املجموعة يف حتريرها، كام سامهت أيًضا 
املرصّية  واملجّالت  الصحف  يف  األدبّية  الصفحات  من  العديد  ويف  األدبّية،  الشهر  جمّلة  يف 
والعربّية عىل السواء. ويف بداية ختّرجي اشتغلت بالتدريس يف املدارس احلكومّية، ويف العمل يف 
الصحافة عىل السواء.. ّمث توّليت اِإلرشاف عىل حترير جمّلة الثقافة يف أعدادها اخلمس النهائّية.. 
والتحقت بالعمل يف اِإلذاعة املرصّية إثر نجاحي يف مسابقة عامة، فرتكت التدريس إليها وإن 
مل تنقطع صلتي بالصحافة وخاصة صفحات األدب هبا.. ويف اِإلذاعة بدأ عميل كمذيع حمّرر 
بإذاعة القاهرة ّمث انتقلت للعمل بالربامج املوّجهة والربنامج األورويب والربامج الريفّية ّمث صوت 
العرب حيث وصلت إىل منصب وكيل صوت العرب، واشرتكت يف إنشاء الربنامج الثاين 
ا وكنت  ا هامًّ وهو الربنامج الثقايف وقّدمت فيه جمّلة أخبار الثقافة الشهرية التي لعبت دوًرا ثقافيًّ
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

الكتاب  سلسلة  القاهرة،  باطل،  الكّل   -١

املرصّية،  الدار  اليوسف،  روز   ،الذهبي

١٩٦١؛ ط ٣، بريوت، دار العودة، ١٩٧٦.

القرصان والتّنني، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٢

للتأليف والنرش، ١٩٧١.

السري الشعبّية، القاهرة، دار املعارف، ١٩٧٨.  -٣
العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  السأم،  ِحبال   -٤

للكتاب، ١٩٨٧.

ب) روايات ومرسحّيات:
ذي  بن  سيف  تراث  من  الشعبّية  مالحم   -١
 ،اهلالل روايات  سلسلة  القاهرة،  يزن، 
دار اهلالل، ١٩٦٢ ؛ بريوت، دار العودة، 

١٩٨٦. رواية من األدب الشعبي العريب.

أعمل وأنا وكيًال هلذا الربنامج إىل جوار أعاميل األخرى، ّمث نقلت مذيًعا أّول بربنامج القاهرة 
إهلام فكبري املذيعني فمراقًبا للتنفيذ، ّمث نقلت مراقًبا للربامج الثقافّية يف اِإلذاعة ويف هذه الفرتة 

حصلت عىل جائزة الدولة يف القّصة الروائّية عن سيف بن ذي يزن ووسام اجلمهورّية.
بدأ اهتاممي باألدب الشعبي مبكًرا لعملّية تلّقي وقراءة واستمتاع، ولكّني بدأت أهتّم به 
دراسة واستيحاًءا من وقت مبكر فقّدمت عّدة دراسات قّررت عىل أكثر من جامعة عربّية 
ودّرست مادة األدب الشعبي يف أكثر من عاصمة عربّية، كام أصدرت عّدة روايات مستوحاة 
من هذا األدب.. وتّتجه دراستي كام تّتجه عملّية اِإلبداع عندي إىل تثبيت معنى االنتامء العريب، 
املشرتك..  واالنتامء  املشرتك  احلّس  من  أساس  عىل  العربّية  األقطار  بني  الشعبي  واالرتباط 
وشاركت يف مؤمتر الفولكور العريب األّول الذي انعقد يف بغداد، واخرتت عضًوا للجنة الفنون 
الشعبّية باملجلس األعىل للثقافة بالقاهرة كام اخرتت عضًوا للجنة القّصة بنفس املجلس... 
وسافرت ممّثًال ألدباء مرص إىل بولندا يف إطار اتفاقّية التبادل الثقايف بني البلدين.. وما زلت 

أواصل دراستي الشعبّية وحماواليت اِإلبداعّية املستوحاة من األعامل الشعبّية حّتى اآلن.
إىل جوار الدراسات األدبّية الشعبّية والنقدّية قّدمت عّدة مرسحّيات مّثلت إحداها 
عىل مرسح الكّلية يف القاهرة عام ١٩٧٠ باسم (خيطم بظاظة) وصدرت يل مرسحّيتني 
قصريتني يف جمموعة باسم ثالث مرسحّيات كام صدرت يل مرسحّية من ثالثة فصول 
باسم أّيوب.. وصدرت يل روايات معارصة وعّدة جمموعات قصصّية تضّم ما كتبت 
من مرسحّيات قصرية حّتى اآلن.. كام كتبت عّدة روايات إذاعّية أذيعت يف أكثر من 
وكذلك  الكويت  ِإلذاعة  دقيقة   ١٥ يف  حلقة   ٣٠ الزيبق  عىل  منها:  بالعربّية  تنطق  إذاعة 
التائه  هنا،  اخللود  احلنظل،  ناتق  املحرتق،  الندى  مسلسالت:  والعدد  التوقيت  بنفس 
الكويت.  ِإلذاعة  املّر،  حديقة  العرب،  عند  األسطورة  أديب  املازين،  مع  الزمان،  عرب 
وأعامل متفّرقة مثل: حياة قلب ٢٦ حلقة يف ١٥ دقيقة ِإلذاعة لندن، السندباد ٢٦ حلقة 

يف ١٥ دقيقة ِإلذاعة دهلي العربّية.. وأحاديث وسهرات وبرامج خاصة متعّددة.



فاروق حمّمد سعيد ُخوْرِشيد  ٤٧٦

 

أضواء عىل السري الشعبّية، القاهرة، دار القمل،   -٢
.١٩٦٤

املالحم الشعبّية، عيل الزيبق، القاهرة، سلسلة   -٣
؛   ١٩٦٧ اهلالل،  دار   ،اهلالل روايات 

ط ٢، دار الرشوق، ١٩٨١.
أّيوب، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب،   -٤

١٩٦٩. مرسحّيات قصرية.
املثّلث الدامي، القاهرة، دار املعارف، ١٩٧٩.  -٥

املرصّية  اهليئة  القاهرة،  وسادسهم،  مخسة   -٦
العاّمة للكتاب، ١٩٨٠.

حفنة من رجال، بريوت، دار اقرأ، ١٩٨٠. رواية.  -٧
الرشوق،  دار  القاهرة،  مّكة،  يف  الزهراء   -٨

١٩٨١. رواية.
العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  امليت،  الزمن   -٩

للكتاب، ١٩٨١.
وعىل األرض السالم، القاهرة، اهليئة املرصّية   -١٠

العاّمة للكتاب، ١٩٨٤.
رحلة يف بالد سندباد، القاهرة، دار اهلالل،   -١١

.١٩٨٦
اهلالل،  دار  القاهرة،  الزيبق،  عيل  مالحم   -١٢

١٩٩٠. رواية.
سعاد  دار  الكويت،  مرسحّية،  املّر:  حديقة   -١٣

الصباح، ١٩٩٣.

ج) دراسات ومقاالت:
املكتب  القاهرة،  املعارص،  األدب  يف  حمّمد   -١
الفّني، ١٩٥٩ باالشرتاك مع أمحد كامل زكي.

القاهرة،  التجميع،  عرص  العربّية:  الرواية  يف   -٢
الدار املرصّية، ١٩٦٠.

املكتب  القاهرة،  املعارص،  األدب  جمموعة   -٣
املرصي للنرش، ١٩٦١.

الدار  القاهرة،  والصحافة،  األدب  بني   -٤
املرصّية، ١٩٦٢.

دار  القاهرة،  الشعبّية،  السرية  كتابة  فن   -٥
بريوت،  ط ٢،  ؛   ١٩٦٢ العربّية،  الثقافة 
حممود  مع  باالشرتاك   .١٩٨٠ إقرأ،  دار 

ذهني.
مغامرات سيف بن ذي يزن، القاهرة، سلسلة   -٦
روايات اهلالل، دار اهلالل، ١٩٦٣؛ ط ٢، 

دار الرشوق، ١٩٨١.
مطبوعات  القاهرة،  مرسحّيات،  ثالث   -٧

اجلمعّية األدبّية املرصّية، ١٩٦٩.
دار  القاهرة/بريوت،  العرص،  كاتب  مهوم   -٨

الرشوق، ١٩٨١. مقاالت.
كلامت يف احلّب واألسى، بريوت، دار اقرأ،   -٩

.١٩٨٢
مع املازين، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٨٤.  -١٠

دار  القاهرة،  العجيب،  الشعبي  األدب  عامل   -١١
اهلالل، ١٩٨٨.

القاهرة،  العريب،  للمرسح  الشعبية  جذور   -١٢
اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٩١.

الرشوق،  دار  القاهرة،  الشعبي،  املوروث   -١٣
١٩٩٢. مقاالت.

عن املؤلف:
 Manzalaoui, Mahmoud: Arabic writing  -١
today, the short story, Cairo, Dar al-
Maarif, p.359.

غنيم، عبد احلليم: الفن القصيص عند فاروق   -٢
لقصور  العاّمة  اهليئة  القاهرة،  خورشيد، 

الثقافة، ٢٠٠٧.



٤٧٧ 

 

مؤّلفاته:
الرباط،  تستمّد،  القلب  ويف  الرأس  يف  حزن   -١

مطبعة األمنية، ١٩٧٣.
املغربّية،  النرش  دار  البيضاء،  الدار  ظالل،   -٢

.١٩٧٧
املغربّية،  النرش  دار  البيضاء،  الدار  البدايات،   -٣

.١٩٧٩
النرش  دار  البيضاء،  الدار  والليايل،  األّيام   -٤

املغربّية، ١٩٨٠.

 .١٩٨٨ الكالم،  دار  الرباط،  الرتاب،  مدينة   -٥
قصص.

فضاءات: انطباعات يف املكان، (د.ن)،١٩٨٩.   -٦
مقاالت.

يوسف يف بطن امه، (د.ن)، ١٩٩٤. قصص   -٧
قصرية.

الثقافة  وزارة  جزئني،  الكاملة،  األعامل   -٨
واالتصال، ٢٠٠١.

الخوري إدريس عالل الكّص
النوع األديب: كاتب قصص.

والدته: ١٩٣٩ يف الدار البيضاء، املغرب.
الدار  يف  العرصّية  املدرسة  إىل  انتقل  ّمث  الكرمي،  القرآن  يف  خاّصة  دراسات  حّصل  ثقافته: 

البيضاء لدراسات (غري مكتملة).

حياته يف سطور: صحفي وحمّرر. عضو اّتحاد كّتاب املغرب. زار كًال من تونس واجلزائر 
وليبيا وسورية والعراق واِإلمارات العربّية املّتحدة. ويف أوروبا زار كًال من إسبانيا وفرنسا 

وهولندا وسويرسا وبلجيكا وإيطاليا. متزّوج وله ابنتان.

السرية:
ال ميكن يف هذه الصفحة، أن أروي قّصتي مبنتهى السهولة، فقط أشري إىل أّنني ولدت يف 
حّي شعبي فقري هو درب غّلف بالدار البيضاء، يتيم، مل أر والدي متاًما، نشأت يف كنف 

أخي األكرب، بل يف بداية احلرب العاملّية الثانية.
درست وحدي يف البداية القرآن ّمث انتقلت إىل املدرسة العرصّية. بسبب ظرويف البئسة مل 
أكمل تعليمي، كان عندي ميل شديد إىل الكتابة، بدأت التجربة ّمث انغمست يف الصحافة 

مبارشة.



اخلوري إدريس عالل الكّص  ٤٧٨

 

عن املؤّلف:
مقابالت:

املغربّية  الثقافة  من  عالمات  بول:  شاوول*،   -١
للدراسات  العربّية  املؤّسسة  بريوت،  احلديثة، 

والنرش، ١٩٧٩، ص ٦٩-٨٣. 
املغرب  من  الثقافّية  األوساط  أمحد:  فرحات،   -٢
 ،١٩٨٤ العاملّية،  الدار  بريوت،  العريب، 

ص ١٧٧-١٨٧. 



٤٧٩ 

الياس خوري
النوع األديب: روائي، ناقد.

والدته: ١٩٤٨ يف بريوت، لبنان.
ثقافته:

حياته يف سطور: صحايف، أستاذ يف اجلامعة، سافر إىل الواليات املّتحدة األمريكّية ليلقي 
حمارضات جامعّية كام سافر إىل البلدان األوروبّية والعربّية. متزّوج وله أوالد.

السرية*:
أعتقد إّن أّول كتاب قرأته هو فتاة غسان جلرجي زيدان. كنت يف الثامنة من عمري. 
ّمث قرأت جرجي زيدان كّله. وأعتقد أّنه من عّلمني أشياء كثرية عن اِإلسالم وعن أّنني 

عريب.
أن  حاولت  عندما  أّنني  وأذكر  ساذجة.  رواياته  ألّن  شيًئا  له  أقرأ  أن  أستطيع  ال  اآلن 
أشتغل عىل مفهوم الرواية التارخيّية عند العرب كبحث جامعي يف العام ١٩٨٢ اكتشفت أّن 
جرجي زيدان مل ينتج رواية تارخيّية باملعنى العلمي للكلمة. لكّنك ال تستطيع أن تكتب 
البحث  هذا  وخالل  احلارض.  صوغ  عملّية  من  جزًءا  العملّية  هذه  كانت  إذا  إّال  التاريخ 
اكتشفت أّن األدب العريب يف غالبّيته ال خياطب إّال عقول األطفال، من جرجي زيدان إىل 
جربان خليل جربان إىل نزار قّباين* إىل توفيق يوسف عّواد*. يشء بني الطفولة واملراهقة. 
طبًعا ال أستطيع أن أحكم عن نتاج مرحلة احلداثة ّمث مرحلتنا. لكن ما أخافه هو أن نسقط 

بني الطفولة واملراهقة كام سقط أسالفنا.
قرأت ثالثة أنواع:

األدب العريب الكالسيكي: الشعر اجلاهيل، القرآن، أبو حيان التوحيدي واجلاحظ. األّول: 
الرواية والقّصة الروسّية من بوشكني إىل غوغول إىل تشيكوف إىل تولستوي إىل  ثانًيا: 

دوستويفسكي.
والفرنيس  االنكليزي  الشعر  فلوبري،  احلداثة:  بحركة  املرتبطة  األدبّية  النصوص  ثالًثا: 
ساروت...).  ناتايل  غرييه،  روب  (آالن  اجلديدة  الرواية  إىل  بروست  احلديث، 
وأذكر هنا التأثري اهلائل الذي أحدثه يف نفيس الشعر العريب احلديث ورواية نجيب 

حمفوظ* وشخصّية غّسان كنفاين*.



الياس خوري  ٤٨٠

 

مؤّلفاته:
أ) دراسات ومقاالت:

جتربة البحث عن أفق، مقّدمة لدراسة الرواية   -١
األبحاث  مركز  بريوت،  اهلزمية،  بعد  العربّية 

منّظمة التحرير الفلسطينّية، ١٩٧٤.
ابن  دار  بريوت،  الشعر،  نقد  يف  دراسات   -٢

رشد، ١٩٧٩. نقد.
بريوت،  نقدّية،  دراسات  املفقودة،  الذاكرة   -٣

مؤّسسة األبحاث العربّية، ١٩٨٢.
األبحاث  مؤّسسة  بريوت،  االحتالل،  زمن   -٤

العربّية، ١٩٨٥.

ب) روايات وقصص:
اآلداب،  دار  بريوت،  الدائرة،  عالقات  عن   -١

.١٩٧٥
اجلبل الصغري، بريوت، دار اآلداب، ١٩٧٧.   -٢

رواية قصرية. ترمجة بالفرنسية: 
 French translation: La petite montagne,  
by Saadia Zaim and Christian de Mon-

 tella, Paris, Aléa, 1987. Introduction by
Taher Ben Jelloun.

رشد،  ابن  دار  بريوت،  املدينة،  أبواب   -٣
.١٩٨١

رشد،  ابن  دار  بريوت،  البيضاء،  الوجوه   -٤
.١٩٨١

أميل إىل االعتقاد أّن الكاتب ال خيرتع جديًدا. فكّل كاتب يعيد كتابة الكّتاب الذين 
أحّبهم. لكّن القّراء ال يالحظون ذلك. رّبام ألّنه يضيف ذكرياته الشخصّية وأسلوبه املرتبط 

بزمنه. ولكن يف النهاية كّلنا نبحث مع غوغول عن األرواح املّيتة.
أحّب نجيب حمفوظ وأكرهه ومل أتأّثر به.

ما عدا ذلك أحّبهم كّلهم. أحّب يف غّسان كنفاين موته ويف الطّيب صالح* حيلته 
وكذبه. ويف عبد احلكيم قاسم* استسالمه. ويف ادوار اخلّراط* ذكرياته. ويف مجال الغيطاين* 
لغة ابن اياس. ويف يوسف حبيش األشقر* ومهه. ويف فؤاد يوسف كنعان* شبابه. ويف 
اميل حبيبي* عدم قدرته عىل الكتابة بعد املتشائل. ويف عبد الرمحن منيف* بطلة الياس يف 
األشجار واغتيال مرزوق. ويف حيدر حّبه للثورة. ويف حّنا مينه* شيوعّيته األرثوذكسّية. 

ويف حمّمد عيتاين* بريوته.
كّلهم حيرضون ألّنهم يغيبون كأّننا ال نزال نبحث عن السؤال، كام فعل غالب هلسا، 

أو نبحث عن الكلامت يف زمن عريب يفرتسه االنحطاط ويسحق كلامته.
اليوم أنا كاتب ال حيّب أن يسّمى كاتًبا. يساري عىل خالف مع اليسار ويكره اليمني. 
صحايف زمن متوت الصحافة وأستاذ يف جامعة حتّولت مدرسة ثانوّية. أهّم يشء هو أّن هذا 
االنحالل اللبناين يسمح لنا ونحن عىل عتبة األربعني أن ال نحّدد أنفسنا، أي ال ندخل 
يف نظام العالقات االجتامعّية الصارم. لكن هذا االنحالل يقودنا إىل نقطة نشعر فيها كأّننا 
وصلنا إىل النهاية أو كأّننا مل نبدأ بعد. لذلك أحّب دائًما أن أعتقد أّنني مل أكتب شيًئا وسأبدأ 

ابتداء من غد.

* [مقطع من حوار يف النهار العريب الدويل، ٢٥-١٩٨٧/٥/٣١، ص ٤٨-٥٢].



الياس خوري ٤٨١

 

األبحاث  مؤّسسة  بريوت،  واخلرب،  املبتدأ   -٥
العربّية، ١٩٨٤. قصص.

رحلة غاندي الصغري، بريوت، دار اآلداب،   -٦
.١٩٨٩

 French translation: Le petit homme et la  
 guerre, by Luc Barbulesco, Actes Sud,
2004.

مملكة الغرباء، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٣.  -٧
جممع األرسار، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٤.  -٨

 French translation: Le coffre des secrets,  
by Rania Samara, Actes Sud, 2009.

باب الشمس، بريوت، داراآلداب، ١٩٩٨.  -٩
 French translation: La porte du soleil, by  
Rania Samara, Actes Sud, 2002.

اآلداب،  دار  بريوت،  الصابون،  رائحة   -١٠
.٢٠٠٠

French translation: Un parfum de para-  
 dis, by Luc Barbulesco, Actes Sud,
2007.

يالو، بريوت، دار اآلداب، ٢٠٠٢.  -١١
French translation: Yalo, by Rania Sa-  
 mara, Paris, Actes Sud, 2004.

اآلداب،  دار  بريوت،  خوري،  الياس  أعامل   -١٢
.٢٠٠٢

كأهنا نائمة، (د.ن)، ٢٠٠٧. رواية.  -١٣
French translation: Comme si elle dor-  
 mait, by Rania Samara, Actes Sud,
2007.

رحلة رشيد بيض، (د.ن)، ٢٠٠٧. رواية.  -١٤

عن املؤّلف:
العيد، مينى: فّن الرواية العربّية بني خصوصّية   -١
دار  بريوت،  اخلطاب،  ومتييز  احلكاية 

اآلداب، ١٩٨٥، ص ١٥٥-١٦٥.
Mejcher, Sonja: Geschichten über Ge-  -٢
 schichten: Erinnerungen in Romanwerk
 von Ilyas Khury, Wiesbaden, Reichert
Verlag, 2001.

مراجعات كتب:
عن  الدّراج  فيصل   ،١٩٨١/٩/٢٧ السفري،   -١

الوجوه البيضاء.
اآلداب، كانون الثاين/أيلول ١٩٨٣، ص ٨٣.   -٢

مراجعة اجلبل الصغري.
املهد، عّمان، ١٩٨٤. فخري صالح عن اجلبل   -٣

الصغري.
املوقف األديب، رقم ٧٢، ١٩٩٣، ص ١٠٩.   -٤

مراجعة: رحلة غاندي الصغري.
فصول، صيف ١٩٩٣، ص ١٤٦. عن الوجوه   -٥

البيضاء.
اآلداب، ترشين األّول ١٩٩٤، ص ٢١. قراءة   -٦
يف بعض أعامل خوري عن اللغط الشعري يف 

رواياته.
مراجعة  ص ٦٩.   ،١٩٩٥ متوز/آب  اآلداب،   -٧

جممع األرسار.
حافظ  صربي  ص ٦١،   ،١٩٩٨ متوز  إبداع،   -٨

يقّدم قراءة لرواية خوري: جممع األرسار.
الرتمجة  عن  ص ١٦.   ،٢٠٠٢/١/٦ احلياة،   -٩

االيطالية والفرنسية ليالو.
رواية  عن  ص ٢٥.   ،٢٠٠٣/١/٨ السياسة،   -١٠

باب الشمس الذي ترمجت اىل العربية.

مقابالت:
املوقف األديب، رقم ٤٦، ١٩٨٣، ص ١٥٢،   -١
عن كتابة الروايات، نرش سابقا يف احلسناء، 

.١٩٨٣/٢/١٨
النهار الدويل، ١١/٢٦-١٩٨٤/١٢/٢، ص ٥٢-  -٢
ص ٤٨-٥٢.  و٢٥-١٩٨٧/٥/٣١،  ٥٤؛ 

مقابلتان.
األدب  عن  ص ١١،   ،١٩٩٨/٢/٩ احلياة،   -٣

العريب اليوم.
بانيبال، ٢٠٠١، ١٢، ص ٨.  -٤



 ٤٨٢

كوليت سهيل الخوري
النوع األديب: كاتبة قصص، روائّية.
والدهتا: ١٩٣٥ يف دمشق، سورية.

اللييك  فمعهد  ١٩٤٨؛  حّتى  دمشق  البزنسون،  راهبات  مدرسة  يف  تعّلمت  ثقافتها: 
للمرحلتني املتوّسطة والثانوّية، ّمث درست احلقوق يف جامعة القّديس يوسف (اليسوعّية)، 
بريوت حّتى ١٩٥٥. حتمل ميرتيز يف اآلداب الفرنسّية، مدرسة اآلداب، بريوت، ١٩٧٢.

حياهتا يف سطور: مدّرسة يف معهد اللييك يف دمشق من ١٩٥٧-١٩٥٩؛ أستاذة حمارضة يف 
كّلية اآلداب الفرنسّية يف جامعة دمشق، ١٩٧٤ حّتى ١٩٧٨. عملت يف الصحافة بصورة 
متقّطعة من سنة ١٩٥٥ حّتى اآلن. وتعمل يف األدب دائًما. زارت كًال من فرنسا وسويرسا 
تزّوجت   .(١٩٥٨-١٩٥٩) املّتحدة  والواليات  وبريطانيا  والنمسا  وأملانيا  وإسبانيا  وإيطاليا 

كونت إسباين، رودريغو دو زياس، سنة ١٩٥٥ وهلا ابنة.

السرية:
قّصة حيايت؟

حيايت ليست سوى ومضة يف سجّل الزمن... إّنام عندما أفّكر يف أن أكتبها أو أكتب عنها، 
تتضّخم حلظاهتا يف خيايل... وأجدها حتتاج إىل جمّلدات...

مع ذلك... ومن أجل األب كامبل...
سأحاول أن أحرش عمري يف أسطر...

ولدت يف دمشق...
 مستورة ...يف أرسة صغرية جًدا بالعدد... كبرية جًدا باألصدقاء واألحّباء واملعارف

جًدا يف حياهتا العائلّية اخلاّصة مشهورة جًدا يف امليدان السيايس والصحفي واألديب...
متواضعة باِإلمكانّيات املادّية... غنّية بالوطنّية والثقافة والفكر...

جّدي هو أحد أهّم رجاالت هذه األّمة العربّية وهو فارس اخلوري.
وخايل هو أحد أهّم صحفي هذه البالد وصاحب جمّلة معروفة هي املضحك املبكي 

وهو حبيب كحالة.
كان عندي ميل منذ طفولتي للموسيقى والغناء وللرياضّيات والكيمياء... لكّن البيئة 

أو الظروف مل تسمح يل بأن أحّقق طموحي يف هذه املجاالت؟



كوليت سهيل اخلوري ٤٨٣

 

مؤّلفاهتا:
عرشون عام، دمشق، (د.ن)، ١٩٥٧.  -١

 .١٩٥٩ الكتاب،  دار  بريوت،  معه،  أّيام   -٢
رواية.

ورعشة، بريوت، (د.ن)، ١٩٦٠.  -٣
التجاري،  املكتب  بريوت،  واحدة،  ليلة   -٤

١٩٦١. رواية.
أنا واملدى، بريوت، منشورات زهري بعلبكي،   -٥

١٩٦٢. قصص.
بعلبكي،  زهري  منشورات  بريوت،  كيان،   -٦

١٩٦٨. أسطورة.
دمشق بيتي الكبري، بريوت، منشورات زهري   -٧

بعلبكي، ١٩٦٩. قّصة.
زهري  منشورات  بريوت،  املّرة،  املرحلة   -٨

بعلبكي، ١٩٦٩. قّصة.
البولسّية،  الدار  بريوت،  األنثى،  الكلمة   -٩

١٩٧١. قصص.

العرب،  الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  قّصتان،   -١٠
.١٩٧٢

الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  صيف،  ومّر   ...  -١١
العرب، ١٩٧٥. رواية.

أغىل جوهرة بالعامل، دمشق، مطبعة االرشاد،   -١٢
١٩٧٥. مرسحّية باللغة العامّية.

الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  القنيطرة،  إىل  دعوة   -١٣
العرب، ١٩٧٦. قّصة.

أّيام مع األّيام، دمشق، مطبعة الكاتب العريب،   -١٤
١٩٧٩. رواية.

اّتحاد  دمشق،  روايايت،  هامش  عىل  معك   -١٥
الكّتاب العرب، ١٩٨٧. مقاالت.

من  وتعليق  (حتقيق  اخلوري  فارس  أوراق   -١٦
طالس،  دار  دمشق،  اخلوري)،  كوليت 

.١٩٨٩-١٩٩٧
طويلة قصيص القصرية، (د.ن)، ١٩٩٩.  -١٧

امرأة، دمشق، دار طالس، ٢٠٠٠.  -١٨

وّملا كنت دائًما أحّس بحاجة إىل التعبري عّما تفيض به نفيس... بحاجة إىل االحتجاج، 
بحاجة إىل الرصاخ...

وّملا كنت ال أحّب الرصاخ باحلنجرة... فقد رصخت بأصابعي... فأصبحت أديبة؟!!
تزّوجت مّرتني.. بالرجل نفسه! وتطّلقنا مّرة... وأعتقد أّننا سنفرتق مّرة ثانية!

زوجي رودريغو دوزياس إسباين من أّم أمريكّية السّيدة فرجينيا هاريسون دوزياس. 
وكان حيمل اجلنسّية األمريكّية. ومع أّنني مل أعش معه سوى فرتات قصرية جًدا إّال أّنني 
ما فّكرت يوًما بأن أتزّوج من غريه وذلك ألّنني كّرست البنتي الوحيدة، مرسيدس نارة، 

كّل أّيامي...
وابنتي هي اِإلنتاج الوحيد احلقيقي الذي له قيمة يف حيايت.

من الناحية السياسّية... أنا أحّب سورية وأنا مؤمنة فعًال بالقضّية الفلسطينّية.
إّنام أنا مل أنتم يف حيايت إىل أّي حزب من األحزاب رغم املحاوالت التي قام هبا كثريون 

لريبحوين إىل جانبهم...
مؤمنة  لكّنني  الصعب!  هذا...  زمننا  يف  كبًريا..  كبًريا...  جهدا  هذا  كّلفني  وقد 

بالعمل... وصادقة مع نفيس... وهذه قّوة أشكر اهللا عليها..



كوليت سهيل اخلوري  ٤٨٤

 

رمزّية،  قّصة  الشمس،  أصابعي  ستلمس   -١٩
دمشق، الفارسة، ٢٠٠٢.

من الزاوية... حكاية، تسع قصص ومرسحّية،   -٢٠
دمشق، دار كيوان، ٢٠٠٣.

عن املؤّلفة:
مقاالت:

 ،١٩٧٧  ،٧٣-٧٥ عدد  األديب،  املوقف   -١
ص ٩٢. حياة املؤّلفة يف سطور وببليوغرافية.

اآلداب، حزيران ١٩٧٩، ص ٢٨.  -٢
مقالة  ص ٨.   ،١٩٨٠/٦/٦ (دمشق)،  البعث   -٣

عن الكاتبة.



٤٨٥ 

لطفي الخويل
النوع األديب: كاتب مرسحي وقصص قصرية.

والدته: ١٩٢٨ يف طنطا، املحافظة الغربّية، مرص.
وفاته: ١٩٩٩.

يف  ليسانس  حامًال  القاهرة  جامعة  احلقوق،  كّلية  من  وختّرج  القاهرة.  يف  تعّلم  ثقافته: 
احلقوق.

حياته يف سطور: حمام. مؤّسس جمّلة الطليعة (القاهرة) ورئيس حتريرها. عضو جملس حترير 
 ،مرسح احلكيم جريدة األهرام. اشرتك مع توفيق احلكيم* ورشاد رشدي* لتأسيس
االّتحاد  عضو  نفسه).  عىل  فرضه  سيايس  (منفى   ١٩٧٨-١٩٨٤ بباريس  أقام  القاهرة. 
االشرتاكي العريب وعضو اللجنة السياسّية وجلنة االّتصاالت األجنبّية لالّتحاد ذاته. سافر 
إىل جّل البلدان األوروبّية وخاصة أوروبا الرشقّية كام سافر إىل الصني وكثري من البلدان 

االفريقّية.

السرية*:
يف  إّما  يصدر،  أديب  عمل  لكّل  األوىل  الصفحات  عىل  الطبول  ندّق  أن  تقاليدنا  من  بات 

صورة مقّدمة من الكاتب اخلالق أو تعليق ناقد.
ويف رأيي أّن هذا التقليد يتعارض مع طبيعة العمل األديب، فهذا العمل ليس نًصا 
قانونًيا ال بّد من أن يصاحب ترشيع مذّكرة إيضاحّية تفّسره وترشحه، أو حتقيًقا اجتامعًيا 

يتالزم فيه رصد احلقائق بالتعليقات املبارشة.
العمل األديب يف حقيقته كائن حّي. والكائن احلّي يف غري حاجة إىل مقّدمات حتّلل 
وترشح، عند مواجهته للحياة. ومن هنا وجب أن يستقبله القّراء كام ولده إبداع منتجه 
عارًيا من أردية التعليقات واملقّدمات. إّن حركته الذاتّية يف املجتمع والتجاوب املتبادل بينه 
وبني الناس، وبينه وبني ظروف عرصه، هي وحدها التي تفصح عن لونه وتكشف مراميه 

وأهدافه وحتّدد وضعه وموقفه من اِإلنسان واحلياة والفّن عىل السواء.
هلذا كّله مل أسطر مقّدمة هلذا العمل. ولكن ما الذي أفعله اآلن؟ أليس مقّدمة؟!

ال. ليس مقّدمة. إّنه جمّرد فهرس للعمل. وإن كان من نوع آخر غري فهرس أرقام 
الصفحات الذي درجنا عليه.



لطفي اخلويل  ٤٨٦

 

مؤّلفاته:
أ) قصص:

رجال وحديد، القاهرة، دار الندمي، ١٩٥٥.  -١
الكتاب  سلسلة  القاهرة،  مطحون،  ياقوت   -٢

الذهبي، روز اليوسف، ١٩٦٦.
مركز  القاهرة،  القطار،  يركبون  ال  املجانني   -٣

األهرام للرتمجة والنرش، ١٩٨٦.
قصص قصرية، لطفي اخلويل، القاهرة، مركز   -٤
األهرام،  مؤّسسة  والنرش،  للرتمجة  األهرام 

.١٩٨٧

ب) مرسحّيات:
قهوة امللوك، القاهرة، الدار املرصّية للكتب،   -١

.١٩٥٩
 ،املايس الكتاب  سلسلة  القاهرة،  القضّية،   -٢

دار القومّية، ١٩٦٣.
 ،املرسحّية سلسلة  القاهرة،  األرانب،   -٣

مرسح احلكيم، ١٩٦٤.
مرسح لطفي اخلويل، إعادة طبع ملرسحّياته،   -٤

للكتاب،  العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة، 
.١٩٨٨

ج) دراسات ومقاالت:
امليثاق الوطني، قضايا ومناقشات، القاهرة،   -١
الثقافة  وزارة   ،الثقافّية املكتبة  سلسلة 

واِإلرشاد القومي، ١٩٦٢.
دراسات يف الواقع املرصي املعارص، بريوت،   -٢

دار الطليعة، ١٩٦٤.
سارتر،  بول  وجان  رسل  برتران  مع  حوار   -٣
القاهرة، سلسلة اقرأ، دار املعارف، ١٩٦٨.
اهليئة  القاهرة،  واملستقبل،  احلقيقة  يونيو:   ٥  -٤

املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٦٨.
مع  حوار  وبالثورة:  الثورة  يف  الثورة  عن   -٥

بومدين، بريوت، دار القضايا، ١٩٧٥.
-١٩٦٦) الثالث  العامل  يف  االنكسار  عام   -٦
العربّية،  للثقافة  املكتبة  القاهرة،   ،(١٩٦٧

.١٩٧٥
املرصي،  واليسار  السياسّية  السادات  مدرسة   -٧

باريس، منشورات العامل العريب، ١٩٨٢.

واحًدا.  موضوًعا  يعاجلان  اثنني  عملني  بل  منفرًدا،  عمًال  يضّم  ال  الكتاب  هذا  إّن 
أحدمها يف صورة قّصة قصرية باسم بدوي أفندي ورشيكه كتبتها عام ١٩٥٦. واآلخر يف 
شكل مرسحّية حتمل عنوان قهوة امللوك وهو نفس العنوان الذي حيمله هذا الكتاب الذي 

أصدره اليوم من عام ١٩٥٨.
ولست أدري، واحلالة هذه، إذا كان من حّقي أن أويص القّراء بقراءة بدوي أفندي 
بأبعاده  يتمّيز  بذاته،  متاًما  مستقّل  منهام  عمل  فكّل  ال؟!  أم  امللوك،  قهوة  قبل  ورشيكه 

ومقاييسه الفنية. بل وتطّور مضمونه ونكهته اخلاّصة أيًضا.
مهام يكن من أمر فإّن بدوي أفندي ورشيكه كان، تارخيًيا، شيًئا من التخطيط األوىل 
لقهوة امللوك. ّمث نّفذت إليه حركة الواقع، وأجواء احلياة وتطّور الشخصّيات خالل الرصاع 

اِإلنساين.
واآلن.. افعلوا ما حيلو لكم.

* [من مقّدمة عن مرسحّية قهوة امللوك].



لطفي اخلويل ٤٨٧

 

املأزق العريب، القاهرة، مركز األهرام للرتمجة   -٨
والنرش، ١٩٨٦.

بريوت،  املعارص،  العريب  ملف  من  أوراق   ٤  -٩
ألقاها  مقاالت  احلديثة.  تكنوبرس  رشكة 
باريس  يف  أيًضا  ونرشها   ١٩٧٣-١٩٧٧

والقاهرة، ١٩٨٦.
االنتفاضة والدولة الفلسطينّية، القاهرة، مركز   -١٠

األهرام للرتمجة والنرش، ١٩٨٨.
مستمّرة،  أزمة  يف  سيايس  ترشيح  اخلليج:   -١١
السياسّية  الدراسات  مركز  القاهرة، 

واالسرتاتيجية يف األهرام، ١٩٩٢.
عرب؟ نعم، ورشق أوسطية أيضا، القاهرة،   -١٢

مركز األهرام، ١٩٩٤.
الرتاميدية  دموقراطي:  ستالني  عن  البحث   -١٣

الروسية، القاهرة، مركز األهرام، ١٩٩٥.
يف رواق اهلزمية: كوبنهاكن منوذجا (املناظرة   -١٤
القاهرة،  الوهبة)،  الدين  وسعد  املؤلف  بني 

مركز يافا للدراسات واألبحاث، ١٩٩٧.
القاهرة،  سنة،   ٣٠ بعد   ١٩٦٧ يونيو  حرب   -١٥

مركز األهرام، ١٩٩٧.

عن املؤّلف:
مقابالت:

ص ٢١-  ،١٩٨٥/٩/١٤ (باريس)،  املستقبل   -١
 .٢٣

ص ٨٤-٨٦،   ،١٩٨٤/٤/٢٧ احلوادث،   -٢
و١٩٨٧/٣/٢٠، ص ٥٣-٥٤. مقابلتان.



 ٤٨٨

جالل أّيوب صربي الخّياط
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٣٤ يف املوصل، العراق.
وفاته: ٢٠٠٥.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة الوطن االبتدائّية، املوصل، ١٩٤١-١٩٤٨؛ فمدرسة املثّنى املتوّسطة، 
عن  حائز  ١٩٥٠-١٩٥٢؛  املوصل،  الثانوّية،  الرشقّية  فاملدرسة  ١٩٤٨-١٩٥٠؛  املوصل، 
ليسانس من دار املعّلمني (العالية، كّلية الرتبية)؛ ودكتوراه من فيتز وليم كولج، جامعة 

كمربدج (انكلرتا)، ١٩٦١-١٩٦٦.

حياته يف سطور: مدّرس اعدادّية؛ أستاذ يف كّلية اآلداب، جامعة بغداد، قسم اللغة العربّية. 
عضو اّتحاد األدباء والكّتاب وعضو رابطة النّقاد وكالمها يف القطر العراقي. زار عدًدا كبًريا 
من البلدان العربّية يف أوقات متباعدة كام زار كثًريا من األقطار األوروبّية يف زيارات قصرية. 

وأقام بانكلرتا ملّدة أربع سنوات. متزّوج وله ولد.

السرية:
ُولدت يف املوصل عام ١٩٣٤ وبعد بضعة أعوام انتقلت عائلتي إىل بغداد ّمث عدت إليها حتى 

أهنيت فيها الدراسة الثانوّية.
من  جييل  أبناء  شأن  شأين  املنفلوطي،  كان  ورّبام  كثًريا،  وأقرأ  أقرأ  صباي  منذ  كنت 
يف  وأنا  حيايت  عّيل  مألت  وترمجاته  فقصصه  الرائع  الداء  هبذا  وّرطني  الذي  هو  القارئني، 

االبتدائّية.
تقع  املكتبة  كثرية.  وروايات  كتًبا  فيها  وقرأت  العاّمة  املكتبة  موّظفي  مع  داومت 
ضفافه.  إىل  أحياًنا  كتبي  أصطحب  وكنت  يل.  فرح  مصدر  والنهر  دجلة.  هنر  قرب 
ّمث  ومن  حمفوظ*  ونجيب  حسني*  طه  إىل  زيدان  فجرجي  املنفلوطي  مرحلة  وجتاوزت 
ا ولكّن الوقت بخيل والقراءات  إىل الكتب والروايات املرتمجة. وما زال التجاوز مستمرًّ

تنتهي. ال 
وقادتني القراءة إىل الكتابة ويف سنوات الدراسة املتوّسطة والثانوّية نرشت ما بني حني 
عاطفة  أو  مفتعل  خيال  عىل  قائمة  وقصًصا  ومقاالت  خواطر  املحّلية  الصحف  يف  وآخر 

معّقدة ال تصّدق، وأحّس اليوم باألسى ألّنني تعّجلت النرش.
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مؤّلفاته:
وتطّور،  احلديث - مرحلة  العراقي  الشعر   -١

بريوت، دار صادر، ١٩٧٠.
التكسب بالشعر، بريوت، دار اآلداب، ١٩٧٠.  -٢
الشعر والزمن، بغداد، وزارة اِإلعالم، ١٩٧٥.  -٣
وحياته،  املتنّبي  شعر  يف  والتحّول،  املثال   -٤

بغداد، وزارة اِإلعالم، ١٩٧٧.
الصايف  أمحد  ألشعار  الكاملة  املجموعة   -٥
وزارة  بغداد،  املنشورة،  غري  النجفي* 

اِإلعالم، ١٩٧٧. اعداد وتقدمي.
(باملشاركة)،  اجلاحظ  آثار  من  خمتارات   -٦

بغداد، وزارة اِإلعالم، ١٩٨٠.

املعّلمني  دار   - العربّية  اللغة  قسم  يف  طالًبا  وأصبحت  بغداد  وقدمت  الثانوّية  وانتهت 
العالية (كّلية الرتبية حالًيا). ذكريات فيها ال تنتهي. أكثرها ال عالقة له بالعمل. بعد سنتني من 
الدراسة فيها انتقلت عائلتي هنائًيا إىل بغداد. وانقضت سنوات الدار األربع ووجدت نفيس 
فجأة األّول يف الكّلية. بعدها قضيت حوايل مخس سنوات مدّرًسا يف الثانوّية ّمث حصلت 

عىل عضوّية البعثة العراقّية إىل انجلرتا للحصول عىل الدكتوراه يف اآلداب.
وصلت انجلرتا يف هناية عام ١٩٦١ ومل متِض عّيل مّدة طويلة حّتى ابتالين مرض عضال 
يصيب الغدد فقضيت يف املستشفى مخسة أشهر. وكانت جتربة قاسية. وهذا املرض من 
أكرب األحداث الشخصّية التي أّثرت ّيف كثًريا وأورثتني غّصة وكمًدا وعادات شقيت هبا.

بعد أربع سنوات ونصف يف جامعة كمربدج وجدت نفيس أمحل لقب الدكتوراه الذي مل 
أستسغه حّتى اليوم إّال أّن احلصول عليه جزء من طقوس سفر وإياب، وتطّلع واّطالع، وحتّول 

من التدريس يف الثانوّية إىل التدريس يف اجلامعة. كانت رسالتي عن الشعر العراقي احلديث.
عدت إىل بغداد عام ١٩٦٦ أمحل معي هذا العبء اجلديد (الدكتوراه). قضيت سنة 
يف بغداد أدّرس األدب احلديث والبالغة. ونرشت يف تلك اآلونة مقاالت يف جمّلة اآلداب 
البريوتية وبدأ فريق من القّراء يعرفني. ّمث سافرت إىل ليبيا فدّرست يف كّلية اآلداب والرتبية 
ببنغازي: األدب اجلاهيل والنحو والرتمجة والعروض واألدب احلديث مدة ثالث سنوات.

رجعت بعد تلك السنوات الثالث إىل كّلية اآلداب-جامعة بغداد، وما أزال فيها أدّرس 
األدب احلديث والنقد وموضوعات أخرى أحياًنا وأرشف عىل رسائل جامعّية وأشرتك يف 

مناقشة رسائل أخرى وحصلت يف ١٩٨٢/١/٩ عىل لقب (أستاذ).
أنا متزّوج ويل ولد واحد اسمه (غيث) عمره اآلن مخس سنوات، وحني أقول ألّمه 
هل تتمّنني أن يكون أديًبا جتيب: (اُهللا ال يسمع كالمك) وأقيض أّيامي يف القراءة والكتابة.

يل أصدقاء كثريون وليس يل أعداء، طبًقا ملا أعمل، سوى نفيس. مل أعرف يف حيايت 
احلسد، وأمتنى لآلخرين خري ما أمتّناه لنفيس، إّن طموحي يف الشباب مل أنجز منه سوى 

اليسري اليسري يف الكهولة.
هناك أحالم وأفكار ومشاريع كتابات خمتلفة، هل تتحّقق؟ هل يسعف العمر؟ ال أدري؟
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بغداد،  (باملشاركة)،  واألسلوب  التعبري   -٧
جامعة بغداد، ١٩٨٠.

بغداد،  العريب،  الشعر  يف  الدرامية  األصول   -٨
وزارة الثقافة واِإلعالم، دار الرشيد، ١٩٨٢.

املتاهات، بغداد، دار الشؤون الثقافّية العاّمة،   -٩
آفاق عربّية، ٢٠٠٠.

العربية  املؤسسة  بريوت،  الشعر،  جنون   -١٠
للدراسات والنرش، ٢٠٠٦.

عن املؤّلف:
عدد  (بغداد)،  األجيال  جمّلة  يف  مقابالت   -١
(بغداد)،  اجلمهورّية  ١٩٧٧/٦/١؛   ،٥٥
١٩٨٠/١/١٥؛ العراق (بغداد)، ١٩٨٤/٢/٢٦؛ 
 ،٥٥٨ عدد  (بغداد)،  اجلمهورّية 

.١٩٨٤/١٢/١٣



٤٩١ 

حسن زبيب داوود
النوع االديب: كاتب قصص وروائي

والدته: ١٩٥٠ يف بريوت، لبنان
ثقافته: خرج من اجلامعة اللبنانية ١٩٧٣ حامال شهادة املاجستري يف االدب العريب

باسم  يصدر  والذي   املستقبل لصحيفة  الثقايف  امللحق  حاليا  يرأس  سطور:  يف  حياته 
نوافذ يف بريوت. سبق له ان عمل يف جريدة السفري بني السنوات ١٩٧٩ و١٩٨٨ حيث 
رئس ملدة ثالثة اعوام حترير ملحقها الثقايف االسبوعي. وعمل يف جريدة احلياة كاتبا مث 

مسؤوال من صفحتي الثقافة والرتاث، و ذلك يف فرتة ما بني ١٩٨٨-١٩٩٩.

السرية:
ذلك قريب إىل ما حدث يل وأنا يف عمر الرابعة عرشة. من دون سابق مترين عىل إلقاء 
الشعر، ومن دون أن أكون قاصًدا إىل ذلك حينها، جعلت، فيام كان أستاذ الصف يقرئني 
كنت  املنابر.  عىل  الشعراء  يفعل  مثلام  وأنفايس  بصويت  أتالعب  مايض،  أبو  إليليا  قصيدة 
أحّب أن أصري ألقي الشعر طبًعا لكنني، يف تلك اللحظات، مل أكن قد هتيأت لذلك. أي 
أنني، وأنا بعد يف الثلث األول من قصيدة إيليا أبو مايض وطن النجوم، فاجأت نفيس 
مثلام فاجأت أستاذي وتالميذ صّفي. كّنا آنذاك يف العمر الذي يصعب معه حتّول القراءة 

إىل ألقاء.
أحسست بتحّول الكتابة إىل أدب أو إىل فن بالطريقة ذاهتا تقريًبا. لكّنني، هنا، كنت 
قد هيأت نفيس كثًريا ألن يصري ما أكتبه قابًال ألن يتلفن يل أحد ممن أختيلهم يقرأونني يف 
حلظات ما أكون أكتب، ويقول يل أنه استمتع مبا قرأه يل. أو أن حيول الشباب يف مقهى 
اجلندول الذي كّنا نلتقي فيه كّل يوم إبتداء من الساعة السادسة، أن حيولوا اجللسة إىل ما 
يشبه الندوة عن مقال قرأوه يل. كنت آنذاك أعمل يف الصحافة األدبّية. ما كنت أكتبه 
هو مراجعة الكتب خصوًصا. وكان ما أكتبه عسًريا عىل القراءة كام هو عسري يف الكتابة. 
الصديق الشاعر عّباس بيضون قال يل، بعد أن عاد من إقامة سنة أو سنتني يف فرنسا، إّن 

كتابايت تؤمل معدته.
لكّنني، كام ما زلت أحسب إىل اآلن أضعت فرصة االهتداء إىل الكتابة يف وقت مبكر 
من عمري. كنت يف اخلامسة عرشة أو السادسة عرشة حني كتبت مقطعني شعريني، رّبام 
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كانا موزونني، متأثًرا بالشاعر نزار قّباين، ذلك الذي بدأ من عنده شعراء كثريون حتّولوا عنه 
بعد ذلك. السّيد أمني، وهو رجل متدّين من ضيعتنا، وكالسيكي بحسب اللغة التي 
استجدت علينا من حلظة ما دخلنا اجلامعة، قال يل حني أسمعته املقطعني: هذا ليس شعًرا.
لكي ال ألوم نفيس عىل تأخري يف الكتابة رّبام، أقول إّن السّيد أمني ضّيع تلك اخلطوة 
األوىل يف اهتدائي إىل كتابة الشعر. أقصد أّنني كنت قد اقرتبت من ذلك اليشء الذي ما 
يوصلنا إليه هو االهتداء وليس املعرفة. وإذ أستعري لغة بعض الكتاب التي ال أستسيغها 
عادة، أقول إّن االهتداء يأيت من جانبها، هي الكتابة، وليس من جانب من يكتب. أي 
أّنها هي التي هتتدي إلينا. ال تفيد كثًريا يف ذلك املعرفة بالكتابة وأساليبها. ما زلت أذكر 
ذلك الوصف البديع الذي كتبه أرنست مهنغواي عن سكوت فيتزجريالد والذي رأى فيه 
أّن الدافع إىل الكتابة غامض وكان مثله مثل القدرة عىل الطريان عند الفراشة. فيتزجريالد، 
بحسب مهنغواي، سعى إىل معرفة موهبته من أين تأيت، فراح ميّد أصابعه إىل ما هو مماثل 
عنده جلناحي الفراشة. هذا وكان يف كل مّرة يسعى إىل تلك املعرفة. يسقط شيًئا من مادة 

الغبار تلك املكونة للجناح، حتى انتهى به األمر إىل فقدان موهبته.
إهنا هتتدي إلينا إذن. كنت يف الثامنة والعرشين حني نرشت يف جريدة السفري مقاًال عن 
كلية الرتبية التي أتت احلرب لتقيض عىل جتربة لبنانية فريدة كانت قد قامت بني طّالهبا 
املختلفني طائفًيا وسياسًيا. أذكر عنوان ذلك املقال: مشاهد من حياة كلية الرتبية. أي أنني 
كنت أصف فيه وأرسد فقط. ال أفكار. ال إستنتاجات. ال رأي. فقط مشاهد من احلياة التي 

كانت قد دارت يف كافرتيا الكلية خصوًصا وعىل األدراج وأمام البوابة املؤدية إليها.
كان ذلك إهتداء أّول إذ ال تضع الكتابة أًيا منا يف وسطها، أو يف حضنها، مّرة واحدة. 
ينبغي التدّرب عىل هذا االهتداء لكي يصل، حني يصل، واسًعا وهّين االلتقاط. ذاك أّنني 
فقط يف مّرات قليلة نادرة كنت أجده يأخذين كيل إليه. يف العادة يأيت خملوًطا بالشطارة أو 
املهارة التي ندخلها نحن فيه. ويف أحيان، يضيعنا ذلك االختالط فال نعود نعرف. بني 

فكرتني تأتياننا، أهيام هي بنت الكتابة وأيتهام هي الدخيلة عليها.
ذلك الشعور بأن الكتابة انفتحت أمامنا يأيت حامًال السعادة معه. السعادة التي تأيت من 
تبيننا كيف أّن البرش الذين نخرجهم من ذاكرتنا، مقيمون يف أمكنتهم التي نعرفها، يبدون 
خمتلفني يف كتابتنا كأّنهم، هم أنفسهم، أضافوا إىل ما نعرفه عنهم أشياء مل نكن نعرفها. 
حني  الكتابة  نحو  كبرية  واسعة  خطوة  كانت  أغنوها.  أو  صورهتم،  صّححوا  كأّنهم  أو 
استدرجتني األخوات الثالث الساكنات حتتنا يف الطابق األّول لكي أختيلهن غارقات يف 
بطء الوقت الذي ال يشء يفعلنه فيه إال االستلقاء عىل املقاعد الطويلة، أو امليش بني الغرف، 
أو إزالة الغبار عن البيبلوهات الصغرية عىل رّف املكتبة. كنت، فيام أنا أكتب، أشعر بأّنني 

أتبع حلًنا موسيقًيا.
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مؤلفاته:
بناية ماتيلد، بريوت، دار التنوير، ١٩٨٣.  -١

French translation: L’immeuble de 
Mathilde, by Youssef Seddik, Paris, 
Sindbad/Arles, Actes Sud, 1998.
English translation: The house of 
Mathilde, by Peter Theroux, London, 
Granta Books, 1998.

حتت رشفة انجي، بريوت دار التنوير، ١٩٨٥.  -٢
روض احلياة املحزون، بريوت، دار التنوير،   -٣

.١٩٨٥
نزهة املالك، بريوت، دار اجلديد، ١٩٩٢.  -٤

النهار،  دار  بريوت،  االوتوماتيك،  سنة   -٥
.١٩٩٦

غناء البطريك، بريوت، دار النهار، ١٩٩٨.  -٦
German translation: Der Gesang des 
Pinguins, by Doris Kilias, Basel, Lenos, 
2002.

ايام زائدة، بريوت، دار اجلديد، ٢٠٠٠.  -٧

German translation: Tage zuviel, by 
Hartmut Fähndrich, Basel, Lenos, 2002.
French translation: Des jours en trop, 
by Edwige Lambert, Arles, Actes Sud, 
2001.

رياض  بريوت،  الليلة،  هلذه  خفيف  ماكياج   -٨
الريس، ٢٠٠٣.

عن املؤلف:
 Aghacy, Samira: «Problems of Vision in  -١
 Hasan Daoud’s The Mathilde Building»:
 in Arabic and Middle Eastern Literatures
3.2; 2000, pp. 205-217.

 Seigneurie, Ken: «The Everyday World  -٢
 of War in Hassan Daoud’s ‘House of
Mathilde’», in Ken Seigneurie (ed.) Cri-

 sis and Memory: The representation of
 space in modern Levantine literature,
Wiesbaden, Reichert, 2003, pp. 113-
132.

ما  عّيل  عاب  حزيب  رجل  اجلريدة.  يف  التحرير  مسؤول  يل  قال  مقاًال،  ليس  هذا   -
كتبت قائًال أّنني أكتب عن العوانس الضجرات يف وقت ما تدور املعارك عىل جبهات 
بريوت كّلها. كان عّيل أن أخرتع كالًما مقنًعا أدافع به عن نفيس، حماوًال يف أثناء ذلك 

إخفاء رسوري.



 ٤٩٤

أحمد خرض َدْحُبور
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٤٦ يف حيفا، فلسطني.
ثقافته: تعّلم يف ابتدائّية الشجرة، محص، سورية حتى ١٩٥٦؛ وإعدادّية خالد بن وليد، 
محص، حتى ١٩٦٠؛ واملدرسة الغسانية األرثوذكسّية، محص، حتى ١٩٦٣. وحصل عىل 

دبلوم صحافة نقابة الصحفّيني العرب، القاهرة، ١٩٧٧.

يف  الثقايف  امللّف  حمّرر  ١٩٦٨-١٩٧٠؛  األردن،  غور  يف  ميداين  مراسل  سطور:  يف  حياته 
صحيفة يومّية، ّمث أسبوعّية، وحمّرر ثقايف يف اِإلذاعة؛ حمّرر ومعّلق يف وكالة أنباء؛ عضو 
اّتحاد الكّتاب والصحفّيني الفلسطينّيني وهو مسؤول عن الثقافة يف فرع سوريا. أقام يف 
واالّتحاد  العربّية  البلدان  جّل  زار   .١٩٧٧ أشهر،  سّتة  مرص  ويف   ١٩٦٨-١٩٧٠ األردن، 
وكوبا  ويوغوسالفيا  وتشيكوسلوفاكيا  وهنغاريا  وبلغاريا  الدميقراطّية،  وأملانيا  السوفيايت 

واليونان. متزّوج وله أوالد.

السرية:
ولدت يف ١٩٤٦/٤/٢١. كان ذلك يف مدينة حيفا الفلسطينّية، ويف ١٩٤٨/٤/٢١ سقطت 
حيفا بأيدي الصهاينة، فهاجر يب أهيل إىل سورية، حيث أقمنا يف خمّيم خاص بالالجئني 
الفلسطينّيني يف مدينة محص، كّنا أرسة كبرية العدد، ومل يتوّفر لنا إّال غرفة واحدة، حتى 
أّن أخي الكبري عندما تزّوج اضطّر إىل وضع ساتر قاميش بيننا وبينه هو وعروسه يف الغرفة 

نفسها.
كان لوالدي، الشيخ، مهنة غريبة، فقد كان يغسل األموات ويقّدمهم للدفن، وكان 
يسّحر يف رمضان، ويقرأ القرآن عىل القبور، وكان هذا يعطي انطباًعا يف املخّيم أّننا أرسة 
عىل عالقة وطيدة باملوت، وكّنا فقراء إىل حّد يصعب وصفه، وميكن القول أّننا كّنا أفقر 

أرسة يف املخّيم.
كنت مولًعا بقراءة القصص واحلكايات الشعبّية منذ طفولتي، وكنت أميل إىل تقليد 
الشعر البسيط املوجود يف هذه القصص، كان أهيل ينهرونني ومينعونني من ذلك، فقد 
كانوا خيافون أن يلهيني الشعر عن الدراسة (ورّبام كان هلم احلّق يف ذلك، فقد أخذين الشعر 
ا وال أفّكر بذلك)، إّال أّن أّمي كانت تعتقد  من الدراسة فعًال فيام بعد، ومل أحّصل أكادمييًّ
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أّن هذا الولد ال بّد أن يكون فيه يشء ما، فكانت حتكي يل احلكايات العجيبة، وحتّرض 
خيايل عىل التحليق، ولقد أّثرت يب تأثًريا كبًريا كبًريا.

كنت مفتوًنا منذ مراهقتي بكتب الرتاث العربّية، وقد قرأت منها الكثري، كنت أذهب 
إىل املركز الثقايف (وهو مكتبة عاّمة تسمح ملن يشاء باستعارة كتبها ّجماًنا عىل أن تتّم القراءة 
ا أن تكون بدايايت  وإعادة الكتاب داخل املركز) منذ الصباح حتى املساء، هلذا كان طبيعيًّ
الشعرّية بدايات تقليدّية قدمية، وهلذا فإّن أّول قصيدة نرشهتا، وكان ذلك يف ١٩٦١/٩/٢٩ 
كانت قصيدة قدمية الرتكيب والصياغة، إىل أن تعّرفت بشاعر صديق، كان أستاًذا ولكّنه مل 
يعّلمني يف املدرسة، إسمه موريس قبق، وأنا مدين هلذا الرجل بتعّريف عىل الشعر املعارص، 
عالقتي  وأصبحت  مرتجم،  ومعظمها  بقراءهتا،  أوصاين  التي  الكتب  عىل  انكببت  ولقد 
باآلداب األجنبّية وطيدة (عرب املرتمجات طبًعا، فليست لدي لغة أجيدها غري العربّية) فقرأت 
معظم الروايات الكالسيكّية، والشعر املرتجم، عىل اختالف مصادره ومدارسه، قرأت ألبري 
كامو كّله، ومعظم سارتر، قرأت فرويد يف مرحلة مبكرة أيًضا، إّال أّن الكتاب الذي أثر 
يب إىل حّد كبري (وأنا اآلن أستغرب من هذا) هو أصل األنواع لداروين، وبعد هذا الكتاب 

قرأت ما استطعت قراءته من كالسيك املاركسّية وبعض مصادرها.
عام ١٩٦٤ صدرت جمموعتي الشعرّية األوىل الضواري وعيون األطفال، وكانت تعبًريا 
عن قراءات فّجة لفتى يف الثامنة عرشة من عمره، وكنت متأّثًرا إىل حّد كبري بالشاعر خليل 
ا مع  حاوي*. مع انتشار املقاومة الفلسطينّية، توّجهت إىل األردن، وعملت مراسًال ميدانيًّ
الفدائّيني، وكانت تلك بدايتي الواقعّية مع العامل، فألّول مّرة أعرف احلياة وتفاصيل البرش 
يف الواقع ال يف الكتب، وقد اّتضح هذا يف جمموعتي الثانية حكاية الولد الفلسطيني التي 
.الولد الفلسطيني ظهرت عام ١٩٧١، وحّققت يل بعض الشهرة حتى ارتبط إسمي بلقب

شهدت جمازر ١٩٧٠ يف األردن، ورأيت عرشات القتىل من أصدقائي وغري أصدقائي 
حويل، وعربت عن هذا يف جمموعتي طائر الوحدات، ١٩٧٣، ّمث شهدت جانًبا من جمازر 
لبنان ١٩٧٦، وظهر أثر ذلك يف جمموعتي بغري هذا جئت، ١٩٧٧، وتواىل نتاجي فأصدرت 
عام ١٩٧٩ اختالط الليل والنهار وهذا العام واحد وعرشون بحًرا هذا عىل صعيد الشعر، 
ا من ثالث عرشة حلقة عن  أّما يف األجناس األدبّية األخرى فقد كتبت مسلسًال تلفزيونيًّ
شخصّية القائد التارخيي يف فلسطني عّز الدين القسام، وتقوم منّظمة التحرير الفلسطينّية 

هذه األّيام بإنتاج هذا املسلسل.
أعمل اآلن يف وكالة األنباء الفلسطينّية، ومسؤوًال للشؤون الثقافّية يف اّتحاد الكّتاب 
والصحفّيني الفلسطينّيني يف سورية. أكتب الشعر، اجتاهايت الفّنية تركيبّية بني واقعّية ورمزّية 
هذه  أّن  من  واثق  لكّنني  أتوّهم،  ال  ولكن  وأحمل..  والناس،  فلسطني،  أحّب  غنائّية، 

الفلسطني يل، وهذا ما يقوله شعري دائًما.
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مؤّلفاته:
دار  محص،  األطفال،  وعيون  الضواري   -١

األندلس، ١٩٦٤.
دار  بريوت،  الفلسطيني،  الولد  حكاية   -٢

العودة، ١٩٧١.
اآلداب،  دار  بريوت،  الوحدات،  طائر   -٣

.١٩٧٣
الكّتاب  اّتحاد  بريوت،  جئت،  هذا  بغري   -٤

والصحفّيني الفلسطينّيني، ١٩٧٧.
اختالط الليل والنهار، بريوت، دار العودة،   -٥

.١٩٧٩
واحد وعرشون بحًرا، بريوت، دار العودة،   -٦

.١٩٨٠
دار  بريوت،  اخلمس،  باألصابع  شهادة   -٧

العودة، ١٩٨٢.
العودة،  دار  بريوت،  دحبور،  أمحد  ديوان   -٨

١٩٨٣. جمموعة لكّل املجموعات السابقة.
هكذا، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٠.  -٩

األهايل  دمشق،  شعر،  عرشّية:  كسور   -١٠
للطباعة والنرش والتوزيع، ١٩٩٢.

هنا هناك، عّمان، دار الرشوق، ١٩٩٧.  -١١

العربية  املؤسسة  بريوت،  الذبيحة،  جيل   -١٢
للدراسات والنرش، ١٩٩٩.

عن املؤّلف:
 B. Embalo, A. Neuwirth, F. Pannewick:  -١
Kulturelle Selbstbehauptung der Palästi-
nenser, Beirut, BTS 71, 2001, pp. 208-212.

مقاالت:
خشبه*، سامي: نظرة إىل األدب الفلسطيني   -١
الطليعة  الشعر،  الثاين،  اجلزء   :١٩٦٧ بعد 
 ،(١٩٧٥ (أيلول   ٩ رقم   ،١١ السنة  (مرص)، 

ص ١٧١-١٧٦.
فصول، متوز ١٩٨١، ص ٢٤٩.  -٢

الكرمل، ١٩٩٩، ٦١، ص ٢١٩.  -٣

مقابالت:
األهرام، ١٩٨٦/٨/٢٨، ص ١١.   -١

احلوادث، ١٩٨٨/٧/١٥، ص ٥٨-٥٩.  -٢
أدب ونقد، ١٩٨٨، ٣٧، ١، ص ١٠٦.  -٣

أفكار، ١٩٩٥، ٩٦، ص ٩٢.  -٤



٤٩٧ 

فيصل حسن دراج
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٤٣ يف جاعونة، فلسطني.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة عثامن ذو النورين االبتدائّية، دمشق، حتى ١٩٥٣؛ انتقل إىل مدرسة 
دمشق،  جامعة  دخل  ١٩٦٠؛  حتى  دمشق،  والثانوّية،  املتوّسطة  الكواكبي  الرمحن  عبد 

وختّرج منها سنة ١٩٦٩. حّصل دروس الدكتوراه يف جامعة تولوز، فرنسا.

حياته يف سطور: مدّرس يف املرحلتني االبتدائّية والثانوّية. موّظف يف مكتب للصحافة، 
والصحفّيني  الكّتاب  اّتحاد  عضو  للثقافة.  نارص  مؤّسسة  يف  موّظف  باريس.  يف 
من  فرنسا  يف  وأقام  أشهر.   ٣ ملّدة  واجلزائر  أشهر   ٥ ملّدة  القاهرة  زار  الفلسطينّيني. 
١٩٧٦-١٩٧٧. وزار كًال من املانيا الرشقّية (١٩٧٥)،  ١٩٧٥ ويف ايطاليا،  ١٩٦٩ إىل 
 .(١٩٧٨) وإسبانيا   ،(١٩٧٨) وهنغاريا   ،(١٩٧٦) وسورية   (١٩٧٦) الغربّية  واملانيا 

متزّوج.

السرية:
ولدُت يف اليوم األّول من عام ١٩٤٣ يف مناخ قروي بسيط مورس أو شبه مورس، وعىل الرغم 
من يرسه فقد كان لصيًقا بكّل العادات القروّية الساذجة، ّمما محل والدي عىل ترك القرية 
والعمل يف املدينة. وبعد مأساتنا األوىل عرفت أجواء الطفولة يف مدينة القنيطرة، طفولة بال 
طفولة، إذ كان بؤس العيش يقوم فيها كامًال، وكان بؤس الوعي يدور فيها كامًال أيًضا، 
فالوالد كان سادًرا طيلة وقته يف حمل العودة، وبقي حيمل حتى توّسل الرغيف فمل جيده، فرتك 

القنيطرة يف اّتجاه دمشق.
كان ضيق احلياة وانغالقها حيجب معنى الغربة يف مدينة القنيطرة، أّما يف دمشق فقد 
تكّشفت الغربة كاملة، غربة عن الوطن وغربة عن معنى احلياة والسعادة، ويف هذه الغربة 
عرفت معنى الالجىء واللجوء، ّمث تضاعف املعنى يف أقمطة الفقر والبؤس والغرف الضّيقة، 
واالنتقال من غرفة إىل أخرى. ويف عام ١٩٥٦ أعلن بنك بركلس عن استعداده ِإلرجاع 
أموال زبائنه إىل أصحاهبا، ومع عودة املال عادت الروح، فكّف والدي عن أعامله الشاّقة، 
وفتح حانوًتا صغًريا، كان يف ذاته متواضًعا، لكّنه كان لنا قفزة كربى يف املعنى واملأكل 

واملرشب والنظر إىل احلياة.
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مؤّلفاته:
املاركسّية والدين، بريوت، دار ابن خلدون،   -١
١٩٧٨. التأويل املاركيس للدين من حيث هو 
انعكاس من الواقع االجتامعي واحتجاج سلبي 
عن هذا الواقع ودور هذا االحتجاج السلبي عىل 

اغرتاب اِإلنسان عن ذاته وعن قدراته املبدعة.
٢ حوار يف عالقات الثقافة والسياسة، دمشق، دائرة 
األعالم والثقافة، منّظمة التحرير الفلسطينّية، 

.١٩٨٤
األدب  عالقة  يف  مسامهة  واملثال،  الواقع   -٣
 الكتاب اجلديد والسياسة، بريوت، سلسلة
مقّدمة  مع   .١٩٨٩ اجلديد،  الفكر  دار   ،(٦)

عنه ملحّمد دكروب.

دالالت العالقة الروائّية، دمشق، دار كنعان   -٤
للدراسات والنرش، ١٩٩٢. مقالة.

غّسان كنفاين: رمز الثقافة الوطنّية، بريوت،   -٥
دار املبتدأ، ١٩٩٤.

بؤس الثقافة يف املؤسسة الفلسطينية، بريوت،   -٦
دار اآلداب، ١٩٩٧.

الرواية وتأويل التاريخ: نظرية الرواية والرواية   -٧
العريب،  الثقايف  املركز  البيضاء،  الدار  العربية، 

.١٩٩٩
دراسات  العربية:  الرواية  يف  التحّوالت  أفق   -٨

وشهادات، عّمان، دار الفنون، ١٩٩٩.
األحزاب واحلركات القومّية العربية: مرشوع   -٩
نشأت احلزب السيايس وتطّوره ومسائره يف 
دمشق،  العرشين،  القرن  يف  العريب  الوطن 

يف عام ١٩٥٧ انتقلت عائلتي إىل خمّيم الريموك، حيث بنت بيًتا جديًدا فوق قطعة 
أرض أقطعتها إّياها مؤّسسة الالجئني الفلسطينّيني.

بعد عام ١٩٦١ عملت يف سلك التعليم ملّدة سّت سنوات ّمث سافرت يف عام ١٩٦٩ 
عام  دراستي  أهنيت  باريس.  إىل  انتقلت  ّمث  تولوز  يف  الفلسفة  درست  حيث  فرنسا  إىل 
١٧/١٩٧٤ حزيران. وبسبب ابتعاد املوضوع الذي درسته: االغرتاب الديني عند كارل 
ماركس عن الواقع العريب فإّنني أقوم اآلن بتحضري أطروحة جديدة يف جامعة باريس 
وعنواهنا: الرواية ومنط االنتاج: الرواية العربّية. وقد نرشت حتى اآلن ما يقارب مائة 
املجالت  يف  القومّية  ومفهوم  األدب  ونظرّية  األديب  والنقد  الفلسفة  مواضيع  يف  مقالة 

التالية:
املعرفة - دمشق.

املوقف األديب - دمشق.
شؤون فلسطينّية.

قضايا عربّية.
املستقبل العريب.

الطريق.
الفكر العريب.

كام نرشت دراسة باللغة الفرنسّية حول: الرواية الفلسطينّية والواقع الفلسطيني.
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االسرتاتيجية،  للدراسات  العريب  املركز 
.٢٠٠٠

ذاكرة املغلوبني: اهلزمية الصهيونية يف اخلطاب   -١٠
املركز  البيضاء،  الدار  الفلسطيني،  الثقايف 

الثقايف العريب، ٢٠٠٢.
الرواية وتأويل التاريخ، بريوت، املركز الثقايف   -١١

العريب، ٢٠٠٤.

عن املؤلف:
مقاالت:

اآلداب، ترشين األول ١٩٩٧، ص ٩.  -١
احلياة، ١٩٩٦/٩/١٩، ص ١٨.  -٢
البعث، ٢٠٠٢/١١/١٢، ص ٨.  -٣



 ٥٠٠

محمود درويش
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٤١ [؟١٩٤٢] يف الربوة، فلسطني.
وفاته: ٢٠٠٨.

ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية يف مدرسة ال أونروا يف خمّيم الدامور يف لبنان؛ والثانوّية يف 
مدينة النارصة.

حياته يف سطور: شاعر، صحايف وحمّرر؛ من فعالّيات املقاومة الفلسطينّية. عضو حزب 
احلركة الشيوعّية (١٩٦١) يف األرض املحتّلة. وكان حمّرر جريدة االّتحاد حلزب الركة. حمّرر 
حتى ١٩٨٢، يف جمّلة شؤون فلسطينّية (بريوت) واعتقل ثالث مّرات وبعدها اختار املنفى 
يف القاهرة (١٩٧١)، ّمث يف بريوت (حتى ١٩٨٢)، ّمث يف باريس، ّمث يف قربص وصار هناك 

رئيس التحرير ملجّلة الكرمل (نيقوسيا). 

السرية*:
ا ليس باملعنى التارخيي لكلمة رومانسّية، إّنام كشاعر يستعمل أدوات  بدأت شاعًرا رومانسيًّ
غنائّية بسيطة للتعبري عن عمر جتربته وتطّورت رومانسّيتي من رومانسّية حاملة إىل رومانسّية 
هذا  مثل  طرح  رضورة  إىل  أوصلت  أن  إىل  تعبريي  أشكال  تعّقدت  ّمث  نضالّية.  أو  ثورّية 

السؤال.
طبًعا أنا مثل أي شاعر آخر يف أي زمان ويف أي مكان، ابن ظرويف التارخيّية واالجتامعّية. 
وطبًعا مسرية حيايت الشخصّية والعاّمة ترتك آثارها الكربى عىل انعكاساهتا الفنية. تعبريي 
الفّني هو انعكاس هلذه املسرية. إّنه ليس انعكاًسا سهًال بسيًطا. إّنه انعكاس أكثر جدلّية 
وتعقيًدا. والظروف التارخيّية التي مررت هبا مع شعبي من بساطة الوعي حول مفهوم حّرية 
فلسطني وحتريرها، الوعي القومي املبكر هلذه املسألة، الوعي السهل كام أسّميه، إىل الوعي 
العريب  احلمل  حتقيق  عقبات  واختالط  املعّقدة،  الصعبة  إىل مواجهة التجربة  تعقيًدا،  األكثر 
الفلسطيني مبعوقات داخلّية وعربّية تصل أحياًنا إىل حد التساؤل عن اخللل العضوي املوجود 
يف البنية العربّية. وطبًعا هبذا املعنى، مبعنى الوعي، تصبح فلسطني أبعد ّمما كانت يف السابق، 
وبالتايل تصبح القصيدة أكثر شقاًء ومعاناًة يف سريها عىل الطريق املجازي كام نسّميه، طريق 

فلسطني. ال بد لكل نشيد، لكل قصيدة يف العامل من طريق ما...
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قد  شخصّيتي  أّن  شك  ال  الذايت،  املستوى  عىل  أّما  املوضوعي.  املستوى  عىل  هذا 
تغّيرت. ال أعني بأّنها تغّيرت، إّنها انقلبت عىل ذاهتا أو راجعت نفسها. تغّيرت مبعنى 
من  أي  األربعني.  يف  رجل  وبني  العرشين  دون  شاب  بني  فرق  هناك  فطبًعا  تطّورت. 
إىل  قصيديت  أوصلت  قد  وثقافتي،  الشخصّية،  وجتاريب  معرفتي،  وحقول  مداركي 
مبارشة  خدمة  هي  القصيدة  تعد  ومل  للشعر.  املعريف  اجلانب  عن  تساؤًال  أكثر  مراحل 
عنه،  نتحّدث  ملا  املستقل  معادهلا  أو  استقالهلا،  هلا  أصبح  إّنام  قومّية،  أو  وطنّية  لقضّية 
ألّن للقصيدة عاًملا مستقالًّ عن موضوعها أحياًنا كبناء وكرشوط وكأدوات عمل. فأنا 
ال أعّبر فقط عن املوضوع الذي أعّبر عنه، وال عن درامّية هذا الرصاع فقط، إّنام أيًضا 
اشتغل عىل مستوى تطوير قصيدة عرصي. القصيدة العربّية أنا أحد املطالبني باملسامهة 
العربّية  القصيدة  هيّددان  اّتجاهني  بني  التعبري،  أمكن  إذا  توازن،  خلق  ويف  تطويرها  يف 
اآلن، ومها السلفّية املغرقة يف إنكار التطّور التارخيي الذي نعيش فيه، ومسار آخر هو 
مسار ما أسّميه بالفوىض العدمّية التي تقرتح عىل القصيدة باًبا واحًدا للمعارصة، وهو 

أن تنقطع عن تارخيها.
الروح  مكّونات  بأحد  املقلق  احلوار  هذا  يف  طرًفا  أكون  أن  كشاعر  مسؤولّيتي  إذن 
العربّية وهي الشعر. ومهام ترسع النقاد احلديثون، أو الشّبان، يف اسرتداد مكانة القصيدة 
قدًميا،  قيل  كام  زال،  ما  الشعر  ألّن  خمطئون  برأيي  فإّنهم  العريب  الوجدان  من  العربّية 
ا أو خالًدا، ولكن يف املرحلة التارخيّية  ديوان العرب. طبًعا هذا قد ال يكون حكًما هنائيًّ
واالجتامعّية التي نعيشها ما زال الشعر هو أحد أهّم مكّونات النفسّية والروح العربّيتني...
وصباي  طفولتي  معهم  عشت  الذين  والناس  الطبيعة  أشياء  كل  إىل  ا  جدًّ مشتاق  أنا 
والنشيج  الشجن  حد  إىل  الشوق  هذا  يوصلني  وأحياًنا  حيفا.  وغري  حيفا،  يف  وشبايب 
الداخيل، خاصة وإن تعّدد مّنا ّيف وعدم وجود رسير شخيص يل، وال سقف شخيص يل، 
وإحسايس بأّني متعّلق يف هواء الكلامت، فعال حيفز ّيف أو ينفخ يف داء احلنني إىل أي حر، 
إىل أي احتامل رضيح. نحن اآلن مصابون بأزمة ال الوطن فقط وال مكان إقامة، عندنا 
أزمة قبور. فعندما ميوت الفلسطيني اآلن ال نعرف أين ندفنه. وهذا اِإلحساس باخلوف 
من عدم العثور عىل قرب تيقظ يف كثًريا وانتبهت إليه بشكل مأساوي عندما مات معني 
بسيسو* يف أحد فنادق لندن. وأنا كنت أحد الذين جيرون اّتصاالت من أجل العثور عىل 
قرب له يف مكان ما. فهذا فعًال يوصل الفلسطيني إىل إحساس درامي نادر يف تاريخ البرش. 
أال يكفينا أّننا ال منلك حق احلياة يف وطن، وال منلك حق احلياة يف منفى؟ وأيًضا ال منلك 
عنواًنا بجّثتنا؟ طبًعا كل هذه املشاعر وهذا اِإلحساس بالعزلة املطلقة عىل أرض البرش، 
يضاف إليها أفكار الوعي الدويل والعريب لوجودنا وهلوّيتنا. هذا فعًال يفتح البّوابة الواسعة 
ا، بل مفهوًما  لكل أشكال الطفولة األوىل. وهنا يصبح مفهوم العودة ليس مفهوًما سياسيًّ



حممود درويش  ٥٠٢

 

مؤّلفاته:
أ) شعر:

اجلليل،  مطبعة  عّكا،  أجنحة،  بال  عصافري   -١
١٩٦٠. طبعات أخرى، بريوت، دار العودة، 

(د.ت.).
االّتحاد،  مطبعة  حيفا،  الزيتون،  أوراق   -٢

١٩٦٤؛ ط ٢، بريوت، دار العودة، ١٩٦٩.
اآلداب،  دار  بريوت،  فلسطني،  من  عاشق   -٣

.١٩٦٦
 .١٩٦٧ العودة،  دار  بريوت،  الليل،  آخر   -٤
أّلفه بعد حرب حزيران ١٩٦٧. نرش أيًضا يف 
دمشق ك آخر الليل، هنار، مؤّسسة الوحدة، 

.١٩٦٨
دار  بريوت،  نومها،  من  تنهض  حبيبتي   -٥

العودة، ١٩٦٩.
العودة،  دار  بريوت،  فلسطني،  جرح  يومية   -٦

.١٩٦٩
كتابة عىل ضوء بندقّية، بريوت، ١٩٧٠.  -٧

دار  بريوت،  اجلليل،  يف  متوت  العصافري   -٨
اآلداب، ١٩٧٠.

الشعرّية  األعامل  أو  درويش  حممود  ديوان   -٩
مع   .١٩٧١ العودة،  دار  بريوت،  الكاملة، 

مقّدمة ملحّمد دكروب.
اآلداب،  دار  بريوت،  أحّبك،  ال  أو  أحّبك   -١٠
يف  و١٩٨٠   ١٩٧٠ بني  أّلفه  شعر   .١٩٧٢

موسكو والقاهرة.
حماولة رقم ٧، بريوت دار العودة، ١٩٧٤.  -١١

العاشق،  انتحار  وهذا  صورتك  تلك   -١٢

بريوت، دار العودة، ١٩٧٥.
دار  صيدا،  اجلرح،  واكتامل  احلزن  دورة   -١٣
خليل  للشاعر  قصائد  مع   .١٩٧٦ النضال، 

اليوسف.
فلسطني  منشورات  بريوت،  الزعرت،  أمحد   -١٤
العربّية  اللغتني  يف  شعر   .١٩٧٦ احلّرة، 

واِإلنكليزّية.
أعراس، بريوت، دار العودة، ١٩٧٧.  -١٥

اّتحاد  دمشق،  الليل،  الشجر،  الكتاب،   -١٦
الكّتاب العرب، ١٩٧٨.

ورد أقّل، بريوت، املؤّسسة العربّية للدراسات   -١٧
الدار  يف  أيًضا  وطبع   .١٩٧٨ ط ٢،  والنرش؛ 

البيضاء، دار الطوبقال، ١٩٨٦.
العودة،  دار  بريوت،  البحر،  ملدائح  حصار   -١٨
دار  تونس،  يف  السنة  نفس  وطبع  ١٩٨٠؛ 
القصيدة:  ومنها  قصائد   ١٠ للنرش.  الرساس 

.بريوت
العودة،  دار  بريوت،  العايل،  الظّل  مديح   -١٩
والقدس، وكالة أبو عرفه للصحافة والنرش، 

.١٩٨٣
هي أغنية، هي أغنية، بريوت، دار الكلمة،   -٢٠

.١٩٨٦
البلد،  منشورات  حيفا،  فلسطني،  بريوت،   -٢١

(د.ت).
اجلديد،  دار  بريوت،  كوكًبا،  عرش  أحد   -٢٢

.١٩٩٢
 Spanish translation: Once astros, Madrid,  
 Ediciones mundo Arabo e Islam, Agencia
Espanola de Cooperacion, 2000.

أرى ما أريد، بريوت، دار اجلديد، ١٩٩٣.  -٢٣

ا. فأنا هبذا املعنى مشتاق، باِإلضافة طبًعا إىل حّقي يف وطني، وإىل انخراطي يف حركة  غريزيًّ
الرصاع ومسرية العودة، عىل املستوى الشخيص إىل مكاين األّول، وسامئي األوىل. وحّقي 

يف قرب جيعلني مشتاًقا إىل حد املرض.

* [قطع من حوار يف احلوادث، ١٩٨٦/١/٣، ص ٤٧-٤٩].
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دار  لندن،  وحيدا؟  احلصان  تركت  ملاذا   -٢٤
رياض الرّيس، ١٩٩٥.

French translation: Pourquoi as-tu laissé 
le cheval à sa solitude? by Elias Sanbar, 
Arles, Actes Sud, 1996.

العربية  املؤسسة  بريوت،  املنفى،  زيتونة   -٢٥
للدراسات والنرش، ١٩٩٨.

الرّيس،  رياض  دار  لندن،  الغريبة،  رسير   -٢٦
.١٩٩٨

إًذا فلسطني، (د.ن)، ١٩٩٩.  -٢٧
جداريات حممود درويش، لندن، دار رياض   -٢٨

الرّيس، ٢٠٠٠.
حاالت حصار، بريوت، دار رياض الرّيس،   -٢٩

.٢٠٠٢
رياض  دار  بريوت،  فعلت،  عّما  تعتذر  ال   -٣٠

الرّيس، ٢٠٠٤.
األعامل اجلديدة، (د.ن)، ٢٠٠٤. خمتارات من   -٣١

أشعار حممود درويش اجلديدة.
ثالث   .٢٠٠٥ (د.ن)،  األوىل،  األعامل   -٣٢

جملدات من أعامل حممود درويش األوىل.
كزهر اللوز أو أبعد، (د.ن)، ٢٠٠٥.  -٣٣

ب) مقاالت وكتابات أخرى:
العودة،  دار  بريوت،  الوطن،  عن  يشء   -١

١٩٧١. مقاالت أدبّية.
مركز  بريوت،  العادي،  احلزن  يومّيات   -٢
األبحاث - منّظمة التحرير الفلسطينّية واملؤّسسة 
مقاالت   .١٩٧٣ والنرش،  للدراسات  العربّية 
وتأّمالت يف جتارب الشاعر وهو كان يسكن 
يف األرض املحتّلة فكتب عن احلوادث خالل 

فرتة املقاومة حتى حرب أكتوبر ١٩٧٣.
وداًعا أّيتها احلرب، وداًعا أّيها السالم، بريوت،   -٣
الفلسطينّية،  التحرير  منّظمة  األبحاث،  مركز 
١٩٧٤، عكا، االسوار، ١٩٨٥. مقاالت أدبّية.

بريوت،  للنسيان - الزمان:  ذاكرة...   -٤
بريوت،   ،١٩٨٢ آب  أّيام  من  يوم  املكان: 
والنرش،  للدراسات  العربّية  املؤّسسة 

أدبّية. مقاالت   .١٩٨٧
-١٩٧٥ خمتارة،  مقاالت  حالتنا:  وصف  يف   -٥

١٩٨٥، بريوت، دار الكلمة، ١٩٨٧. مقاالت 
أدبّية.

القاسم*،  وسميح  درويش  حممود  الرسائل،   -٦
 ،١٩٩٠ الطوبقال،  دار  البيضاء،  الدار 

وبريوت، دار العودة، ١٩٩٠. مراسلة.
عابرون يف كالم عابر، الدار البيضاء، املغرب،   -٧

دار الطوبقال للنرش، ١٩٩١. مقاالت.
يف حرضة الغياب، (د.ن)، ٢٠٠٦.  -٨

أثر الفراشة، (د.ن)، ٢٠٠٨.  -٩

اللغة  إىل  املرتمجة  الشاعر  أعامل  بعض  نذكر  ج) 
الفرنسّية واِإلنجليزّية:

 Carre, Olivier (tr. and ed.): Les poêmes  -١
 palestiniens de Mahmoud Darwich, Paris,
Editions du Cerf, 1970.
Laabi, Abdellatif (tr.): La poésie pales-  -٢

 tinienne de combat (anthologie), Paris,
Editions Atlantes et P.J. Oswald, 1970.

 The music of human flesh, London-  -٣
 Washington, D.C. Heinemann. Three
 Continents Press, 1980. Translation of
 selected poems into English by Denys
Johnson-Davies.

 Sand and other poems, London, KPI,  -٤
 1986. Selected and translated by Rana
Kabbani.

 Jayyusi, Salma Khadra (ed.): Modern  -٥
 Arabic poetry, an anthology, Columbia
 University Press, 1987. Selected poems,
pp. 200-209.

 Palestine mon pays: l’affaire du poème,  -٦
Elias Sanbar, Arles, Actes Sud, 1994.

 The Adam of two Edens, by Munir  -٧
Akash and Daniel Moore, Syracuse Uni-
versity Press, 2000.

Wir haben ein Land aus Worten: Ausge-  -٨
 wählte Gedichte, 1986-2002, by Stefan
Weidner, Zürich, Ammann-Verlag, 2002.

Unfortunately it was paradise, by Mu-  -٩
 nir Akash and Carolyn Forch, Berkeley,
University of California Press, 2003.
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عن املؤّلف:
شاعر  درويش،  حممود  رجاء:  النّقاش،   -١
كتاب  سلسلة  القاهرة،  املحتّلة،  األرض 
اهلالل ٣٣٠، دار اهلالل، ١٩٧٩، ص ١٠٨-

١١٦. سرية الشاعر.
Abu Hashhash, Ibrahim: Tod und Trau-  -٢
er in der Poesie des Palästinensers Mah-
mud Darwish, Berlin, Schwarz, 1994.

دراسة  درويش:  حممود  صربي:  حافظ،   -٣
وقصائد، القاهرة، دار الفتى العريب، ١٩٩٤.
La Palestine comme metaphore: entre-  -٤
 tiens, Elias Sanbar and Simone Betton,
Arles, Actes Sud, 1997.
German translation: Palästina als Me-
tapher: Gespräche über Literatur und 
Politik, by Michael Schiffmann, Hei-
delberg, Palmyra, 1998.

دراسات وشهادات: حممود درويش املختلف   -٥
احلقيقي، عّمان، دار الرشوق، ١٩٩٩.

دراسات  واللهب:  الصفرة  إبراهيم:  خليل،   -٦
حممود  واملعارص:  القدمي  العريب  الشعر  يف 

درويش، ُعامن، أمانة ُعامن الكربى، ٢٠٠٠.
حممود  شعر  يف  القصيدة  بنية  نارص:  عيل،   -٧
درويش، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش، ٢٠٠١.
B. Embalo, A. Neuwirth, F. Panne-  -٨
 wick: Kulturelle Selbstbehauptung der
 Palästinenser, Beirut, BTS 71, 2001,
pp. 216-246.

واحلياة،  الشعر  رحلة  عيل:  ديب  حسن،   -٩
بريوت، دار املنارة، ٢٠٠٢.

 Mansson, Anette: Passage to a new  -١٠
 world: Exile and restoration in Mahmud
 Darwish’s writings 1960-1995, Uppsala,
Uppsala Universitet, 2003.

مقاالت:
اآلداب، حزيران ١٩٧٨، ص ١٤.   -١

فصول، ترشين االول ١٩٨٤، ص ١٩١.  -٢
الثاين  وكانون   ١٩٨٦ االول  ترشين  فصول،   -٣

١٩٨٧، ص ١٣٩.
فصول، نيسان ١٩٩٢، ص ٧٤.   -٤

أدب ونقد، ١٩٩٩، جملد ١، ١٦٥، ص ٤٧،   -٥
و ١٦٦، ص ٦٩. 

أدب ونقد، ٢٠٠٠، جملد ٢، ١٨٢، ص ٩٧.   -٦
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ديوانه احد عرشة كوكبا. 

مقابالت:
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النوع األديب: كاتب قصيص، روائي.
والدته: ١٩٤٣ يف ذي املحّمر، اليمن.

وفاته: ٢٠٠٠.
ثقافته: تعّلم يف املدرسة األمحدّية، تعز حتى ١٩٥٥؛ واملدرسة املتوّسطة يف بني سويف، مرص 
حتى ١٩٦٠؛ ومدرسة املقاصد الثانوّية، طنطا، مرص، حتى ١٩٦٣؛ دخل كلّية احلقوق، 
جامعة القاهرة، القاهرة، ١٩٦٤-١٩٦٦؛ ّمث درس سنة يف كّلية اآلداب وحصل عىل دبلوم 

يف الصحافة، ١٩٦٨.

حياته يف سطور: موّظف يف شامل اجلمهورّية اليمنّية، ّمث مدير عام يف وزارة اخلارجّية. عضو 
جملس الشعب وعضو جملس الشورى (منتخب عن دائرة ناحية السياين)، ١٩٧٠-١٩٧٤؛ 
حمافظ ملحافظة لواء املحويت، ١٩٧٦-١٩٧٩؛ وزير مفّوض قائم بأعامل يف الكويت، ١٩٨٠-

صنعاء؛  العاصمة  لفرع  االّتحاد  رئيس  اليمنّيني؛  والكّتاب  األدباء  اّتحاد  عضو  ١٩٨١؛ 
السكرتري املايل ملجلس السمل والتضامن العاملي يف صنعاء سابًقا؛ عضو اهلالل األمحر اليمني؛ 
 (١٩٥٨-١٩٦٨) مرص  يف  ِإلقامته  باِإلضافة  (عدن).  القصرية  اليمنّية  القّصة  نادي  عضو 
 (١٩٧٤) والعراق   (١٩٧٢) واجلزائر  املغرب  إىل  سافر   (١٩٨٠-١٩٨١) الكويت  يف  وإقامته 
وسورية (١٩٨٠) وقطر (١٩٨٣). زار يف أوروبا االّتحاد السوفيايت وفرنسا واملانيا االّتحادّية 
وتوجو  احلبشة  زار  كام  (بريطانيا)  املّتحدة  واململكة  وتشيكوسلوفاكيا  الدميقراطّية  واملانيا 

وساحل العاج. متزّوج وله سبعة أوالد.

www.dammaj.net :صفحته عىل اإلنرتنت

السرية:
ولدُت يف قرية ذي املحمر من عزلة النقيلني ناحية السياين لواء إّب التني يف ١٧ 
حمّرم ١٣٦٢ ه املوافق ١٩٤٣ م قريتي هي أحد قرى جبل (التعكر) الكبري املشهور مبدرجاته 
الزراعّية وحصونه التارخيّية وهو من أعىل جبال اليمن كثري اجلداول والشّالالت العالية 
والزهور  والفواكه  واخلرضوات  احلبوب  أنواع  مجيع  الواسعة  وحقوله  مدرجاته  يف  تزرع 
والرياحني وترعى يف سهوله اخلرضاء مجيع أنواع املوايش كالبقر واألغنام.. وكانت قراه 

العديدة عريقة يف التقّدم مليئة باألساطري وبالتقاليد الشعبّية احلافلة باالحياء.
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يف مارس ١٩٤٤ فّر والدي إىل مدينة عدن بعد أن أّسس يف مدينة السياين ولواء إّب 
التجارة  ملتقى  السياين  مدينة  لبلدّية  مدير  والدي  وكان  حييى...  اِإلمام  ضّد  حّرة  مجعّية 

اليمنّية يف ذلك الوقت وكان املوّظف الوحيد يف أرسته.
وصل عدن يف ١٤ ابريل ١٩٤٤ وكان أّول األحرار اليمنّيني املعارضني لِإلمام حييى 
وبدأ ينرش قصائده ومقاالته املعارضة لنظام اِإلمام يف صحيفة فتاة اجلزيرة العدنّية لصاحبها 
 *الزبريي رأسهم  وعىل  عدن  إىل  اليمنّيني  األحرار  تدّفق  ذلك  عن  نتج   ...لقامن

.النعامنو
وشمل غضب اِإلمام وويل عهده أرستنا كّلها ومجيع األرس القريبة لنا أو احلليفة يف 
اجلمعّية احلّرة يف عموم لواء إّب فاحتّل العساكر (السواري) اخليالة البيوت وسيق الرجال إىل 
السجون املتفّرقة يف إب وتعز وحجه وصنعاء وأخذ األطفال والشباب رهائن يف القالع 
احلصينة. وفتك العسكر باملاشية ذبًحا وقدًحا وحورصت النساء يف أماكن ضّيقة وهنبت 

النحاسات والفراشات الثمينة وصودرت احلبوب...
كانت هذه هي السنة األوىل بعد مولدي اضطّرت والديت خالهلا أن ختبأين يف احلقول 

واملدرجات كّل يوم خوًفا من عساكر اِإلمام.
استمر الوضع هذا ثالث سنوات حتى عاد األحرار من عدن فعشت مع والدي يف 
منطقة موزع حيث عّين نائًبا عليها ومنع من االستقرار يف منطقته وتقع مدينة موزع يف 
سهل هتامة الساحيل شديد احلرارة واألمراض واألوبئة كنت وحيد والدي رغم أّنه قد تزّوج 
قبل والديت ثالث نساء مات بعضهن مع أوالدهن وبقيت والديت حيث ماتت نفاًسا وأنا 

يف السادسة من عمري.
كان والدي قد عاد من عدن حيمل مكتبة متنّوعة الكتب تارخيّية وقصصّية ودينّية.. 
الخ. وكان دائًما كثري املطالعة. وقد بدأت أتأّثر مبا يقرأه عىل زمالء مقيلة للكواكبي والرافعي 
وطه حسني وشّد انتباهي وشغفي بروايات جرجي زيدان روايات تاريخ اِإلسالم وتأّثرت 
بقراءة (أحوال االستبداد) لتلستوي أذكر بعض أبطاهلا وهم رستم و هيلني الخ. ألف 
ليلة وليلة. تأّثرت وشغفت بروايات أجاتا كريستي البوليسّية وأمثاهلا. ّمث تأّثرت بروايات 
فكتور هوجو كّلها... ّمث قصص تشيخوف وخصوًصا قصة موت موّظف وقّصة 

مدينتني وغريها.
درست يف مدينة (تعز) حيث أخذت الشهادة االبتدائّية من املدرسة األمحدّية حوايل 
١٩٥٥ ّمث أتيحت يل الفرصة للسفر إىل القاهرة حيث انضممت إىل البعثة اليمنّية يف مدينة 
بني سويف يف صعيد مرص عام ١٩٥٨ وحصلت عىل الشهادة االعدادّية ١٩٦٠. ّمث ضّمت 
البعثة إىل بعثة مبدينة طنطا شامل مرص حيث نلت الشهادة الثانوّية العام ١٩٦٣ ّمث انتقلت 
إىل القاهرة حيث حصلت عىل الشهادة اجلامعّية من جامعة القاهرة كّلية اآلداب قسم 



اج ٥٠٧ زيد ُمِطيع َدمَّ

ضّد  املعارضة  يتزّعم  والدي  كان  حيث  اليمن  إىل  خرجت  حيث   ١٩٦٨ عام   الصحافة
حركة ٥ نوفمرب الرجعّية التي قامت ضّد حكومة الثورة فبقيت مبعيته حتى وافته املنية يف ١٤ 
يناير ١٩٧٢ وكنت حينذاك عضًوا منتخًبا من دائرة ناحية السياين يف جملس الشورى حيث 
كّونت مع بعض الزمالء معارضة قوّية ضّد احلكم الذي تبع حركة ٥ نوفمرب. فكان أّول 

جملس برملاين يقوم عىل االنتخابات احلّرة املبارشة...
يف عام ١٩٧٤ قامت حركة ١٣ يونيو فحّل جملس الشورى ويف عام ١٩٧٦ يناير عّينت 
حمافًظا لواء املحويت وهي مدينة مجيلة غنّية باخلرض ومكثت هبا ثالث سنوات ونصف. 
الثقافة  للجنة  ومقّرًرا  التأسييس  الشعب  جملس  يف  عضًوا  وعّينت  العمل  من  استقلت  ّمث 

واخلدمات العاّمة حتى اليوم.
ويف بداية العمل السيايس انتخبت عضًوا يف اللجنة الدائمة للمؤمتر الشعبي العام ومقّرًرا 
للجنة السياسة. ّمث أصبت مبرض احلّمى إثر عوديت من توجو يف أفريقيا حيث حرضت 
للمشاركة يف اجتامع الربملانيني العاملي الذي عقد يف لومي ومرضت إثر ذلك ملّدة سنة 
ونصف وما زلت أعاين من املرض حتى اليوم رغم بقائي ١١ شهًرا يف مستشفيات بون 

ولندن.
أّم  تزّوجت   ١٩٦٩ عام  ويف   ١٩٦٤ عام  فاشًال  زواًجا  وكان  عّمي  ابنة  من  تزّوجت 
األوالد من أرسة قريبة ألرسيت.. وأنجبنا ٧ أطفال مخس بنات وولدان كّلهم يف املدارس 
وأسامؤهم حسب الرتتيب: عائشة، نجالء، مهدان، مّياسة، أحالم، منال (ومها توأمان)، 

مطيع حيث توّقفنا عن اِإلنجاب قبل مثان سنوات تّتسم حياتنا باالستقرار والتكامل.
كان والدي رغم أّنه سيايس وطني وتبوأ مناصب عديدة بعد الثورة إىل أن مات فقد 
فًذا  كاتًبا  وكان  وشاعًرا  أديًبا  كان  ذلك  رغم  ووزيًرا  وحمافًظا  الرئاسة  جملس  عضو  كان 
االجتامعّية  العدالة  إىل  مييل  تقّدمًيا  سّنه  كرب  رغم  وكان  احلداثة  إىل  مييل  رائع  أسلوب  له 
واحلضارة املعارصة حيث كان السبب األّول لنجاح الثورة يف جنوب اليمن ضّد االستعامر 
من  السلطة  انتزعت  التي  اليمن  جنوب  لتحرير  القومّية  اجلبهة  مؤّيدي  أكرب  من  وكان 
االستعامر الربيطاين ولقد تأّثرت بأسلوبه ولكّنني رغم إعجايب بالشعر إّال أّنني مل أهو كتابته 

مطلًقا فقد شغفت بالقّصة والرواية.
وبدأت كتابتها مبكًرا يف بني سويف ولكن ختّلف دور النرش وعدم االهتامم بالنرش 
اهلناء  دار  عن  احلوبان  طاهش  صدرت  حيث   ١٩٧٣ سنة  إىل  جمموعايت  صدور  عرقل 

بالقاهرة.
وكان الفضل الكبري للدكتور العظيم األديب الشاعر عبد العزيز املقالح* الذي شّجعني 
كام شّجع معظم األدباء اليمنّيني إن مل أقل كّلهم يف إصدار مؤّلفاهتم وهكذا توالت أعامل منها 
جمموعة العقرب عن دار العودة ببريوت ورواية الرهينة عن دار اآلداب ببريوت وجمموعة 
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مؤّلفاته:
طاهش احلوبان، القاهرة، دار اهلناء، ١٩٧٣؛   -١
دار  وصنعاء،  العودة،  دار  بريوت،  ط ٢، 

الكلمة، ١٩٧٩. قصص.
 .١٩٨٢ العودة،  دار  بريوت،  العقرب،   -٢

قصص.
وصنعاء،  اآلداب،  دار  بريوت،  اجلرس،   -٣

وزارة الثقافة اليمنّية، ١٩٨٦. قصص.
الرهينة، بريوت، دار اآلداب، ١٩٨٤. رواية.  -٤

 English translation: The hostage, by  
 May Jayyusi and Christopher Tingley,
New York, Interlink Books, 1994.

اإلعالم  وزارة  اليمن،  مياسة،  البنت  أحزان   -٥
والثقافة، ١٩٩٠.

املدفع األصفر، صنعاء، اهليئة العاّمة للكتاب،   -٦
.٢٠٠١

عن املؤّلف:
إبراهيم، عبد احلميد: القّصة اليمنّية املعارصة   -١
العودة،  دار  بريوت،   ،(١٩٣٩-١٩٧٦)

١٩٧٧، ص ٧٤.
املقالح، عبد العزيز: مقّدمة لـ طاهش احلوبان   -٢

ومقّدمة للعقرب.
 Orth, Günter: Die Farbe des Regens:  -٣
Entstehung und Entwicklung der mo-

 dernen jemenitischen Kurzgeschichte,
Berlin, Schwarz, 1997.

مراجعات الكتب:
الرهينة،  روايته  عن   ،١٩٨٦ أيلول  العريب،   -١

المني العيويت.
عن  ص ١٤٣،   ،٢  ،١٩٩٤ الثقايف،  البحرين   -٢

روايته الرهينة.

اجلرس عن دار اآلداب ببريوت وهنالك أعامل يف طريقها إىل الصدور مثل أحزان البنت 
مّياسة ورواية جرس إىل السيل.

لقد كان وما زال الدكتور عبد العزيز املقالح هو مثيل األعىل ولواله ملا ظهر يل إنتاج ومل 
تقم يف اليمن حركة األدب ومل ينتعش هذا الزخم من االنتاج املبدع للعرشات من األدباء 

اليمنّيني يف شطرّي اليمن.
أهوى الرسم باأللوان، ورسم الكاريكاتور حيث كنت أّول من أدخل هذا اللون إىل 

اليمن عرب صحيفة اللواء األخرض وصحيفة الثورة اليومّية وأهوى التصوير الفتوغرايف...
هذه باختصار شديد نبذة عن حيايت.

املرض  هذا  من  يعاين  ظل  وقد  الدم،  رسطان  مبرض  ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م  عام  (أصيب 
حتى مات.)
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عيل عزم اهللا الُدَمْيني
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٥٠ يف حمرضه، اململكة العربية السعودية.
ومدرسة  ١٩٥٦-١٩٦٢؛  العطاردة،  االبتدائية،  حممد  بني  مدرسة  يف  علومه  تلّقى  ثقافته: 
التوفيق املتوسطة، الظفري، ١٩٦٢-١٩٦٥؛ ومدرسة الفالح الثانوية، جده، ١٩٦٥-١٩٦٨؛ 

دخل جامعة البرتول واملعادن، الظهران، ١٩٦٨-١٩٧٤.

حياته يف سطور: مهندس ميكانيكي برشكة أرامكو من عام ١٩٧٤-١٩٧٩. حمرر جملة 
ألحد  مدير  مث  التجاري،  األهيل  البنك  يف  موظف  أرامكو).  (تصدرها  الزيت  قافلة 
حمرر  أيًضا.  بالرياض  الفنون  مجعية  وعضو  بالرياض  األديب  النادي  عضو  البنك.  فروع 
مرشف عىل حترير امللحق األديب يف اجلريدة اليومية املربد. زار كًال من مرص وسورية 
والعراق ولبنان ودول اخلليج العريب. وزار أيًضا قربص واليونان وسويرسا. متزوج وله 

ثالثة أوالد.

السرية:
يف قرية عىل حدود الفقر واملطر، عىل سفوح اجلبال والضباب، يف جنوب اململكة العربية 
السعودية تدعى حمرضه ولدت ألبوين من بسطاء الناس حيفرون الصخر بحًثا عن لقمة، 

ويزرعون الغابات حلًما بالثمر القادم..
يف تلك القرية فتحت عيني ألول مرة يف شتاء عام ١٩٥٠، ولكأمنا كنت بذلك محًال 
موقوًتا يرصخ يف شتاء قارس خرج لتوه من أتون معاناة العامل االقتصادية من جراء احلرب 

العاملية الثانية.
شكًرا لألغنام، وشكًرا جلدي اللذان عّلامين يف الصباح يف مدرسة القرية، وبقية النهار 
يف الرعي، شكًرا أليب وشكًرا للمواجع، ماتت أمي وأنا يف السابعة، فرعتني جديت... تلك 
املواجع،  عتمة  يف  وابتسام  للصعاب...  مواجهة  احلياة  أن  عّلمتني  التي  الشاخمة  الشجرة 
من  كاملاء  يسيل  شعبي  مثل  إىل  الوجع  وحتيل  األزمات،  عنفوان  يف  تضحك  وكانت 
شفتيها، شكًرا للظروف فقد نجحت يف امتحان شهادة الكفاءة املتوسطة يف صيف ١٩٦٥ 
حامًال شهادة كانت يف حينها تعني يل نضج لقمة العيش ووعًدا مبستقبل كعرض األفق 

واجلبال.
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يف مرحلة دراستي االبتدائية مبدرسة بني حممد، اشتعلت الروح من قبس املدرسني.
يا للمفارقة، حيث تنجح مدرسة معزولة يف جبال القرى البعيدة يف إشعال فتيل الفن 
يف طفولتي فيام تفشل مدرسة ثانوية من أعرق مدارسنا يف كربيات مدن البالد يف املحافظة 

عىل يشء من أوار اللهب املعريف واحرتاق املجمرة.
حصلت عىل شهادة الثانوية العاّمة من ثانوية الفالح بجدة والتحقت بجامعة البرتول 

واملعادن.
هزتني جتربة احلياة اجلامعية االجتامعية يف تلك السنوات الغنية من عمر جتربة كلية 
فكان  الذات  وتكوين  احلياة  ديناميكية  إىل  القروية  ثيايب  من  فخرجت  واملعادن  البرتول 
علًما مجيًال من غيم اخلريف ونسائم البحر والصحراء. يف ذلك اجلو بدأت اقرأ ما تيرس 
اخلارج  من  كتًبا  واشرتي  الفقرية،  الدمام  مكتبات  من  ابتاعها  التي  األدب  كتب  من 
باملراسلة، وأنصت للربامج األدبية يف املذياع، وأحرق أشعاري القدمية التي بدأت مبكرة 
جتربة  محلته  الذي  اجلديد  باملضمون  يصطخب  جديًدا  كوًنا  ألدخل  عرشة  الرابعة  يف 
اجلديدة،  الشعرية  الكتابة  أسلوبية  من  آثًرا  فنًيا  وعاًملا  العريب،  الوطن  يف  احلديث  الشعر 
حممود  وديوان  اخلائنة  املدن  من  احلسني  رأس  خروج   * حداد  قاسم  لديوان  ويبقى 
درويش* أحبك أو ال أحبك، وديوان السياب شناشيل ابنة احللبي األثر املحارى الذي 
أذهل قلبي ومأل عنفوان طائر الشعر يف روحي وغمرين يف خصوبة من املتعة والصدق 

واالبتهاج.
يف أوائل عام ١٩٧٢ تعرفت عىل األستاذ الناقد والشاعر حممد العيل، ففتح نافذة الشعر 
أمامي عىل العديد من الشعراء وكانت األبواب الواسعة التي دخلت منها إىل عامل سعدي 
يوسف* الشعرية العظيمة أشبه بتيارات من األهنار والعطر أتت عىل صحراء جدبة فأفرخت 
فيها الغابات واجلداول واملوسيقى واألحالم. وكان ألستاذي الكبري حممد العيل من قبل 

ومن بعد فضيلة املطر ورائحة املاء.
بدأت نرش قصائدي األوىل يف صحافة اململكة يف أوائل عام ١٩٧١ م، وعقب خترجي 
من جامعة البرتول واملعادن عام ١٩٧٤ م كمهندس ميكانيكي اشتغلت يف رشكة أرامكو، 
ويف نفس الوقت بدأت جتربة صحفية أدبية يف جريدة اليوم فأرشفت عىل ملحقها األديب 
املعروف باسم املربد زمًنا امتد حتى أواخر عام ١٩٨٢ م حيث توقفت لظروف خارجة عن 

اِإلرادة، وال ميكن يل احلديث عنها يف هذا احلّيز.
رصد  عىل  القادرة  اجلديدة،  النقدية  احلركة  غياب  ويف  العطاء  يف  رغبة  سامهت 
مل  أنني  وأعتقد  بالدنا،  صحف  يف  نقدية  بقراءات   - والفن  األدب  يف  احلديثة  املسرية 
أحتفظ منها إال باملقدمة التي طبعت يف صدر جمموعة القاص املبدع عبد العزيز مرشي 

موت عىل املاء.
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مؤلفاته:
اخلبت، الرياض، النادي األديب يف الرياض،   -١

(د.ت). ديوان شعر.

اململكة  يف  احلديثة  القصرية  القصة  يف  املرأة   -٢
السعودية، (د.ن)، (د.ت). دراسة نقدية.

شعري خبٌز يومي لروحي وطموح مطلق لالنفتاح عىل مشاغل اِإلنسان، وهو ما زال 
يف القلب مرشوًعا أكرب لصنع حياة شعرية تستنطق احلجر، وتدىفء زهرة الرمان، وحتمل 

يف تفاصيل يومي أناقة البحر، ورفت فلقة الصبح يف الندى.
اخلبت هو ديواين الثالث الذي حفظته يف أدراج مكتبتي طويًال، وها أنذا أرغمه عىل 
الدخول يف حروف املطبعة وأصابع الرقابة، ويل مرشوع محيم أمتنى اكتامله بعنوان قراءات 
يف جتليات واقع املرأة السعودية يف األدب املحيل وكذلك رواية ممزقة أحمل بتجميع أوصاهلا 
لتخرج من الرطوبة إىل الشمس، وما زلت أحمل بالكلامت االنبالج، الزمان اجلديد، اِإلنسان 

احلر، احلياة الواسعة أكثر من كهف والرائقة كمساء.
الظهران ١٩٨٦/١/٢٠ 
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محمد أَمَل فهيم ُدْنُقل
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٤٠ يف القلعة، مرص.
وفاته: ١٩٨٣.

ثقافته: تلّقى علومه يف مدرسة قنا االبتدائية، قنا، ١٩٤٧-١٩٥١؛ فمدرسة التحرير االعدادية، 
فمدرسة قنا، ١٩٥١-١٩٥٤. قنا الثانوية ١٩٥٤-١٩٥٧.

اِإلذاعة،  جملة  يف  صحفي   .١٩٦٠-١٩٦٦ اجلامرك،  مصلحة  يف  موظف  سطور:  يف  حياته 
١٩٦٧-١٩٧٣؛ موظف يف منظمة تضامن الشعوب اِإلفريقية اآلسيوية، ١٩٨٠-١٩٨٣. عضو 
مجعية األدباء يف مرص؛ عضو أتيلييه القاهرة - احتاد الفنانني التشكيلني والكّتاب؛ عضو احتاد 
الكّتاب املرصيني؛ عضو املجلس األعىل للثقافة. سافر الشاعر خارج مرص سفرة واحدة 

فقط وهي إىل لبنان سنة ١٩٨٠. متزوج.

السرية:
ولدت عام ١٩٤٠ يف قرية يف الصعيد (مبرص) قريبة من مدينة األقرص كان أيب يعمل مدرًسا 
للغة العربية، وكان من علامء األزهر وكان ينظم الشعر يف املناسبات الدينية ويف اِإلخوانيات، 
ويف  قراءهتا.  عىل  فانكببت  والشعرية،  اللغوية  مكتبته  يل  تارًكا   ١٩٥٠ عام  يف  مات  لكنه 
العربية  اللغة  أستاذ  عىل  املحاولة  هذه  وعرضت  قصيدة،  أكتب  أن  حاولت   ١٩٥٥ عام 
الذي أوصاين بحفظ الشعر القدمي ودراسة عمل العروض، وبالفعل نفذت هذه النصيحة 
واستطعت يف العام التايل أن أنظم قصيدة نلت عنها جائزة من دائرة التعليم يف املنطقة، 

وكانت اجلائزة عبارة عن رحلة للمتفوقني إىل منطقة قناة السويس.
اجتهت إىل كتابة الشعر احلديث يف األعوام التالية، ويف عام ١٩٥٨ نرشت أوىل قصائدي 
يف جملة اسمها صوت الرشق. وكنت قد أكملت دراستي الثانوية، ودخلت كلية اآلداب 
يف  صغرية  بوظيفة  والتحقت  دراستي  عائلية لقطع  سنتني اضطررت لظروف  بعد  لكنني 
مصلحة اجلامرك باِإلسكندرية عام ١٩٦٠ ويف عام ١٩٦٤ نرشت عدة قصائد يف جريدة 
األهرام (ملحق يوم اجلمعة األديب) ويف جملة املجلة التي كان يرأس حتريرها الدكتور عيل 
الراعي يف ذلك الوقت، ويف العام التايل (١٩٦٢) حصلت عىل جائزة املجلس األعىل للفنون 
واآلداب للشعراء الشباب، بقصيدة من الشعر العمودي. مث انقطعت عن كتابة الشعر منذ 
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مؤّلفاته:
دار  بريوت،  الياممة،  زرقاء  يدي  بني  البكاء   -١

اآلداب، ١٩٦٩.
تعليق عىل ما حدث، بريوت، دار العودة، ١٩٧١.  -٢
شعرّية،  جمموعة  النارص،  عبد  وداًعا...   -٣
القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧١. 

اعداد أمل دنقل وآخرين.
مقتل القمر، بريوت، دار العودة، ١٩٧٤.  -٤
العهد اآليت، بريوت، دار العودة، ١٩٧٥.  -٥

أحاديث يف غرفة مغلقة، طرابلس (ليبيا)، املنشأة   -٦
العربية للتوزيع والنرش، ١٩٧٩. خمتارات.

روز  مؤسسة  القاهرة،  دنقل،  أمل  ديوان   -٧
اليوسف، ١٩٨٣. 

(د.ن)،  البسوس،  حرب  عند  جديدة  أقوال   -٨
(د.ت)، ١٩٨٣.

املرصية  اهليئة  القاهرة،   ،(٨) الغرفة  أوراق   -٩
العاّمة للكتاب، ١٩٨٣. آخر قصائد للشاعر.

مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  الكاملة،  األعامل   -١٠
السابقة  املجموعات  كل  حتتوي   .١٩٨٣

باِإلضافة إىل بعض القصائد األخرى.
أحاديث أمل دنقل، القاهرة، طبعت مبطابع   -١١

نيولوك، ١٩٩٢. إعداد أنس دنقل.
مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  الشعرّية،  األعامل   -١٢

 .١٩٩٥

عن املؤلف:
اجلنويب، القاهرة،  الرويني، عبلة: أمل دنقل   -١

١٩٨٥. سرية الشاعر بقمل أرملته.
البحراوي، سيد: البحث عن لؤلؤة املستحيل،   -٢

القاهرة، ١٩٨٩. دراسة مقارنة.
جمّلة، نسيم: أمري شعراء الرفض: أمل دنقل،   -٣
القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٩٤.
دنقل،  أمل  األبدي:  النشيد  حسن:  الغريف،   -٤
سرية شعرّية، ثقافّية، القاهرة، املجلس األعىل 

للثقافة، ٢٠٠٣.

مقاالت:
فصول، ترشين األّول ١٩٨٠، ص ٢٢٢.  -١

 ،١٩٨٣ حزيران   ٦-١٢ العريب،  الكفاح   -٢
ص ٤٢-٤٣. مقالة تقديرية مع قصيدة الشاعر 

.اجلنويب ،األخرية

عام ١٩٦٣ إىل عام ١٩٦٦ حيث انتقلت إىل القاهرة، وقدمت استقالتي من اجلامرك لكي 
أعمل صحافًيا مبجلة اِإلذاعة والتلفزيون وبدأت نرش قصائدي اجلديدة يف جرائد األهرام، 
املجلة،  الشهرية  واملجالت  اليوسف  روز  اخلري،  صباح  األسبوعية  واملجالت  اجلمهورية 
بناء الوطن يف مرص، ويف العامل العريب كنت أنرش قصائد شبه منتظمة يف جملة اآلداب التي 
يرأس حتريرها الدكتور سهيل ادريس*، ودار اآلداب هي التي أصدرت يل ديواين األول، 
وكنت يف ذلك الوقت قد حصلت عىل منحة تفرغ من وزارة الثقافة املرصية لكتابة عمل 
شعري حول قناة السويس، ويف عام ١٩٧١ أصدرت ديواين الثاين مث عملت يف عدة وظائف 

خمتلفة، وحتى اآلن مل أستقر يف عمل معني.
مبرض  وأصبت   .١٩٨٠ عام  للثقافة  األعىل  باملجلس  الشعر  جلنة  يف  عضًوا  اخرتت 
الرسطان وأجريت عمليتني جراحيتني عام ١٩٧٩، ١٩٨٠ وما أزال رهن العالج حتى اآلن.
تزوجت عام ١٩٧٨ من صحفية بجريدة األخبار القاهرية، ومل أرزق أطفاًال حتى اآلن.
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أدب ونقد، ١٩٨٥، جمّلد ١، ١٠، ص ٧٣، عن   -٣
رؤية املدينة يف الشعراء، صالح عبد الصبور، 

أمحد عبد املفتي حجازي و أمل دنقل.
أدب ونقد، ١٩٨٥، جمّلد ١، ١٣، ص ٧٢.  -٤
أدب ونقد، ١٩٨٥، جمّلد ١، ١٣، ص ٨٠.  -٥

أدب ونقد، ١٩٨٥، جمّلد ١، ١٣، ٨٧.  -٦
أدب ونقد، ١٩٨٨، جمّلد ٢، ٤١، ص ١٣٠،   -٧

عن دنقل كثائر.
االفكار، ١٩٩٢، ١٠٨، ص ١٣.  -٨

أدب ونقد، ١٩٩٣، جمّلد ١، ص ١١٣.   -٩
 .٥٦-٥٨ ص   ،١٩٩٨/٤/٦ اليوسف،  روز   -١٠
صورة نادرة ورسائل شخصّية من وائل عبد 

الفتاح.

أدب ونقد، ٢٠٠١، جمّلد ٢، ١٩٥، ص ١٧٩.  -١١
احلياة، ٢٠٠١/٦/٣٠، ص ١٦، عن لغته.  -١٢

و٢٠٠٣/٦/٢،  ص ٩   ،٢٠٠٣/٥/١٩ األهرام،   -١٣
.شاعر احلرية ص ١٣، عن

األهرام، ٢٠٠٣/٥/٢٦، ص ٩.  -١٤

مراجعات كتب:
فصول، ترشين األّول ١٩٨٣، ص ٢٢١، عن   -١

أوراق الغرفة رقم ٨.
مذكرات  من  ص ٨٦،   ،١٩٩٨ أيار  إبداع،   -٢

.املتنّبي
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ارة ُفَؤاد محمود َدوَّ
النوع األديب: ناقد، كاتب مرسحي.

والدته: ١٩٢٨ يف اِإلسكندرّية، مرص.
وفاته: ١٩٩٦.

فاملدرسة  ١٩٣٧-١٩٤٠؛  االسكندرّية،  االبتدائّية،  األّول  سعيد  مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
االسكندرّية،  جامعة  اآلداب،  كّلية  دخل  ١٩٤٠-١٩٤٦؛  االسكندرّية  الثانوّية،  العّباسية 
القاهرة،  جامعة  اآلداب،  كّلية  من  العريب،  األدب  ماجستري  عىل  حصل  ١٩٥٤-١٩٥٧؛ 

.١٩٧٧

حياته يف سطور: أمني مكتبة يف جامعة االسكندرّية، مدّرس لغة عربّية يف املدارس الثانوّية، 
مدير حترير جمّلة املجّلة يف وزارة الثقافة؛ مدير املطبوعات يف دار الكتب املرصّية؛ مدير مركز 
إعداد الرّواد الثقاّفيني بالثقافة اجلامهريية، أستاذ أدب املرسح والنقد باملعهد العايل للفنون 
األدباء  احتاد  عضو  الثقافة،  وزارة  يف  اجلامهريّية  الثقافة  مستشار  الكويت،  يف  املرسحّية 
املرصّيني. أقام سنوات يف الكويت (١٩٧٤-١٩٧٨) وزار العراق سنة ١٩٧٨ وباريس ولندن 

وصوفيا سنة ١٩٧٧. متزّوج وله ٤ أوالد.

السرية:
ولدُت يف نوفمرب ١٩٢٨ بحي كوم الدكة باالسكندرّية، وهو احلي الشعبي الذي يعتز بأّنه 
شقيقي  اشتغال  عىل  تأثري  من  له  كان  ملا  ذلك  أذكر  درويش.  سّيد  العظيم  الفّنان  أنجب 

األكرب حمّمد بالنقد الفّني والصحافة واألدب يف سّن مبكرة جًدا.
وكان أخي حمّمد يكثر من رشاء الكتب واملجالت العربّية واألجنبّية، فكنت أتفّرج 
أقرأها.  فكنت  القراءة  تعّلمت  أن  إىل  الكلامت،  بعض  أقرأ  ّمث  البداية  يف  صورها  عىل 
أذكر أّنه كان يرسلني أحياًنا لرشاء بعض املجالت من عند البائع فكنت أتصّفحها يف 
طريق العودة وهبذه الطريقة اكتشفت وأنا يف السنة األوىل االبتدائّية مل أجتاوز الثامنة من 
عمري رواية يومّيات نائب يف األرياف لتوفيق احلكيم*، وكانت تنرش مسلسلة مبجّلة 
صدور  مبوعد  أخي  تذكري  عىل  حريًصا  وأصبحت  وأعجبتني  وفهمتها  فقرأهتا  الرواية 
املجّلة ألشرتهيا له، وكنت أتلكأ يف الطريق، فال أصل إّال بعد أن أكون قد قرأت الفصل 

اجلديد من الرواية.
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مرحلة سامع احلكايات الشعبّية قصرية جًدا يف حيايت، فقد كانت أّمي مشغولة دائًما 
وال أذكر أّنها حكت يل حكاية ّمث ما لبثت أّن مرضت مرًضا أقعدها عن احلركة، فكنت أنا 
أقرأ حكايات ابن السلطان، وأحكيها هلا ألسليها يف جلستها الطويلة وحيدة. قرأت األّيام 
يف سن مبكرة جًدا وكذلك النظرات والعربات للمنفلوطي، وكنت أحفظ فقرات كاملة 

منها أضّمها إىل موضوعات االنشاء فأحظى بإعجاب مدّرس اللغة العربّية.
وقبل ذلك أدمنت قراءة قصص كامل كيالين، وكنت أستعريها من مكتبة املدرسة 
االبتدائّية، ّمث انتقلت منها إىل روايات اجليب التي كان يصدرها عمر عبد العزيز أمني، 
فقرأهتا كّلها مع شقيقي الذي يكربين مبارشة، وكّنا نؤّجرها من مكتبة صغرية أمام مدرسة 

العّباسّية القدمية (كّلية العلوم اآلن).
يف نفس املرحلة أغرمت بالسينام غراًما شديًدا فمل يكن مييض أسبوع دون أن أشاهد فيلًما 

أو فيلمني. ويف األعياد كنت أنفق عيدّيتي كّلها عىل مشاهدة األفالم املعروضة.
بالعقوبات  ذهني  يف  تقرتن  االبتدائّية  والثانية  األوىل  والسنتني  األولية  املدرسة  مرحلة 
اجلسدّية من املدّرسني. يف السنة الرابعة االبتدائّية وضع تفّوقي يف اللغة العربّية، ويف كتابة 

االنشاء بصفة خاصة، واستمّر هذا التفّوق يف املرحلة الثانوّية.
مل أعان من حرمان املراهقة، فقد توّلت جارة تكربين يف السن إشباع هذا احلرمان ّمما 
ترّتب عليه رسويب يف السنة الثالثة الثانوّية وأثناء إعاديت للسنة تعّرفت عىل زميل جديد يدعى 
كامل عبد اللطيف سامل، وهو اآلن من كبار ضّباط القّوات املسّلحة كان له شقيق مغرم 
بالقراءة ويقتني مكتبة كبرية، فكان كامل خيتلس منها الكتب ويعريها يل فأقرأها وأعيدها 
يف الصباح حتى اكتشف األخ األمر وطلب التعّرف عّيل فكانت صداقة أعتّز هبا، ويكفي 
أن أقول أّني قرأت كل كتب احلكيم هبذه الطريقة ولذلك فقد أهديت اجلزء األّول من 

دراستي الشاملة عن مرسح احلكيم التي مل تصدر بعد، إىل روح هذا الصديق.
ا ومل يكن معهد السينام قد افتتح  حّبي للسينام دفعني إىل أن أقّرر أن أعمل خمرًجا سينامئيًّ
بعد، فالتحقت بكّلية اآلداب قسم الفلسفة ألّني تصّورت أّن دراسة عمل النفس أساسّية 
يف نجاح املخرج يف عمله.. اختلفت مع أحد أساتذة القسم وكان معروًفا عليه رمحة اهللا 
بإسقاط من خيتلفون معه ويناقشونه فأخذهتا من قصريه وحولت إىل قسم اللغة العربّية. 
أثناء دراستي بكّلية اآلداب كنت أحيا حياة منطلقة مع ثالثة أصدقاء آخرين: الفريد فرج* 
وطالب سوداين يدعى جون جورج كركانس (اختفى بعد ختّرجنا وسمعت أّنه عمل ناظًرا 
بالسودان وتوّفي منذ سنوات، وحسني عبد السالم (املوّظف الكبري مبصلحة اجلامرك) كّنا 
مجيًعا نحاول الكتابة والتأليف، وكان جون السوداين يرسم ويعزف عىل اجليتار ويغّني.. 
وكانت جلساتنا املستمّرة مناقشات وقراءات وتبادل لألفكار واملعلومات، يف تلك املرحلة 
اكتشفنا، والحظ أّننا كّنا يف االسكندرّية، قنديل أم هاشم ليحيى حّقي*، وزقاق املدق 
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لنجيب حمفوظ* ويف امليزان اجلديد ملندور* فكان هلا أعمق التأثري يف ثقافتنا باالضافة إىل 
غريها من الكتب والدواوين العربّية واالنجليزّية، فقد كان ثالثتهم بقسم اللغة االنجليزّية.
وعشت يف الكّلية قّصة حّب كبرية كّللت بالزواج، وكان ألصدقائي قصص حّب 

مماثلة ولكّنها مل يقدر هلا نفس النهاية.
وأثناء الدراسة بكّلية اآلداب هّزتني جمّلة الكاتب جمّلة أنصار السالم التي كان يصدرها 
املحّلية  والرجعّية  األمريكّية  والرأساملّية  االنجليزي  االستعامر  فيها  وهياجم  حلمي  يوسف 
الوطنّية  القضّية  مبتابعة  أهتّم  فبدأت  الرومانسّية  أحالمي  من  وأيقظتني  معهام،  املتعاونة 
وأوضاع السياسة العاملّية وأقبلت عىل قراءة روز اليوسف واالشرتاكّية واللواء اجلديد وغريها 

من الصحف الوطنّية املعارضة.
ويف السنة األخرية من الدراسة أتاح يل د. حمّمد حسن الزّيات وزير اخلارجّية فيام بعد 
إصدار أّول جمّلة لقسم اللغة العربّية ورئاسة حتريرها وكنت قد نرشت عّدة مقاالت وقصص 
مرتمجة يف جريدة الزمان وجمّلة روز اليوسف وإحدى املجالت املحّلية، فقّررت أن أشتغل 
بالصحافة وعملت بجريدة الزمان مبكتبها باالسكندرّية، وكان من زمالئي فيه األستاذ 
املكتب،  مدير  مع  بالتفاهم  أوّفق  مل  ولكّني  اآلن)  اجلمهورّية  حترير  (رئيس  حمّمد  حمسن 
وأحسست بأّن جّو الصحافة وتّياراهتا اخللفّية ال تتالئم مع طبيعتي، فالتحقت مبعهد الرتبية 
العايل، وكانت مّدة الدراسة فيه سنة وحصلت عىل دبلومه. وقبل أن أعّين مدّرًسا كام كان 
ذلك  يف  وقضيت  التجارة  كّلية  ملكتبة  أميًنا  ّمث  اجلامعة،  مبكتبة  مفهرًسا  عّينت  املفروض 
العمل أربع سنوات أعتقد أّنها من أهّم فرتات تكويني الفكري والثقايف. نقلت أثرها مع 
جمموعة من أفضل العاملني باملكتبة للعمل بالتدريس نتيجة خلالف نشب بيننا وبني مدير 

املكتبة حول منهج العمل هبا.
االذاعة  جمّلة  ّمث  التحرير  مبجّلة  خالهلا  أنرش  كنت  سنوات  ثالث  بالتدريس  عملت 
قصًصا مؤّلفة ومرتمجة وحتقيقات صحفّية ومقاالت أدبّية. إىل أن انتقل الدكتور عىل الراعي 
من كتابة النقد األديب مبجّلة االذاعة لالرشاف عىل الصفحة األدبّية بجريدة املساء، فأّرص 
األستاذ حلمي سالم رئيس حترير جمّلة االذاعة عىل أن أخلف الدكتور الراعي يف كتابة النقد 
األديب فتحّدد جمال كتابايت أكثر وبدأت رحلتي الطويلة مع النقد األديب واملرسحي التي 
حتتاج إىل حيز آخر مماثل للحيز السابق، بل أطول، وكان ذلك عام ١٩٥٦، ويف العام التايل 
انتقلت إىل وزارة الثقافة بالقاهرة، حيث شغلت العديد من املناصب، لعّل أّمهها مدير حترير 
جمّلة املجّلة ملّدة سبع سنوات عارصت فيها د. حسني فوزي، ود. عيل الراعي وحييى حّقي 

رؤساء لتحريرها وأفدت منهم كثًريا.
١٩٨٢/٦/٢٦



ارة ُفَؤاد حممود َدوَّ  ٥١٨

 

مؤّلفاته:
أ) دراسات ومقاالت:

سلسلة  القاهرة،  بغداد،  حلف  سقوط   -١
كتب سياسّية (٧٧)، ١٩٥٨. دراسة سياسّية 

موّثقة.
يف النقد املرسحي، القاهرة، املؤّسسة املرصّية   -٢
مقاالت  جمموعة   .١٩٦٥ والنرش،  للتأليف 

نقدّية.
سلسلة  القاهرة،  يتحّدثون،  أدباء  عرشة   -٣
كتاب اهلالل (١٧٢)، دار اهلالل، ١٩٦٥. 

جمموعة أحاديث أدبّية.
هكذا كتبوا، القاهرة، الدار املرصّية للتأليف   -٤
عن  ودراسات  مقاالت   .١٩٦٦ والرتمجة، 

أدباء أجانب.
سلسلة  القاهرة،  القصرية،  القّصة  يف   -٥
مقاالت   .١٩٦٦  ،(٦٢٧)  كتاب األلف 

نقدّية.
الكاتب  دار  القاهرة،  املرصّية،  الرواية  يف   -٦

العريب، ١٩٦٨. مقاالت نقدّية.
القاهرة،  واملرسح،  الصبور*  عبد  صالح   -٧

اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٢.
السبعينات  يف  املرصي  املرسح  ختريب   -٨

والثامنينات، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٨٩.
أّيام طه حسني، مدخل لفهم أدبه، القاهرة،   -٩

أخبار اليوم، ١٩٩٠. دراسة.
السينام واألدب، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -١٠

للكتاب، ١٩٩١. مقاالت.
اهليئة  القاهرة،   ،١٩٨٩ املرصي،  املرسح   -١١

املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٩٢.

ب) مرسحّيات:
اهليئة  القاهرة،  األمّية،  ملحو  املتطّوع  دليل   -١

املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٤.
العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  العبور،   -٢

للكتاب، ١٩٧٦. 

اهليئة  القاهرة،  األمّية،  ملحو  ميّسر  منهج   -٣
املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٧.

اهليئة  القاهرة،  احلكيم،  توفيق  مرسح   -٤
املرسحّيات   :١ ج  للكتاب،  العاّمة  املرصّية 
السياسّية،  املرسحّيات   :٢ ج  املجهولة. 

.١٩٨٥-١٩٨٦
الغد،  دار  القاهرة،   ،١٩٨٥ املرصي  املرسح   -٥

.١٩٨٦
املرسح املرصي ١٩٨٦، القاهرة، اهليئة املرصّية   -٦

العاّمة للكتاب، ١٩٨٦.
العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  املتنّبي،  حمل   -٧

للكتاب، ١٩٨٦.
املرسح املرصي ١٩٨٧، القاهرة، اهليئة املرصّية   -٨

العاّمة للكتاب، ١٩٨٩.
نجيب حمفوظ، من القومّية إىل العاملّية، اهليئة   -٩

املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٩.
املرسح املرصي ١٩٨٩، القاهرة، اهليئة املرصّية   -١٠

العاّمة للكتاب، ١٩٩٠.

ج) ترمجات:
Maxim) جوركي  ملكسيم  احلضيض   -١
Gorki)، االسكندرّية، دار الطباعة احلديثة، 

 .١٩٥٣ اآلداب،  كّليات  خّرجيي  نادي 
مرسحّية.

 ،(Irwin Shaw)شو الروين  املوتى  ثورة   -٢
القومي،  واِإلرشاد  الثقافة  وزارة  القاهرة، 

١٩٦٢. مرسحّية مرتمجة.
 Maxim) جوركي  ملكسيم  واحلياة  األدب   -٣
للتأليف  املرصّية  الدار  القاهرة،   ،(Gorki

والرتمجة، ١٩٦٥. ذكريات ومقاالت.
 George) اِإلنسان والسالح جلورج برنارد شو  -٤
املرصّية  الدار  القاهرة،   ،(Bernard Shaw

للتأليف والرتمجة، ١٩٦٦. مرسحّية.
 Anton) تشيخوف  ألنطون  سنوات  ثالث   -٥
 .١٩٦٦ اهلالل،  دار  القاهرة،   ،(Chekhov

رواية.
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 Noel) كوارد،  لنويل  الشخصّية  احلياة   -٦
االعالم  وزارة  الكويت،   ،(Coward

الكويتّية، ١٩٧١. مرسحّية ومقاالت.
 (Pearl Buck) الفّنان يف عرص العمل لبريل باك  -٧
العراقّية،  االعالم  وزارة  بغداد،  وآخرين، 

١٩٧٧. دراسات نقدّية.
ادوارد  آلرثر  املرصي  الوطني  احلزب   -٨
 Arthur Edward) االبن  جولدسميث 
املرصية  اهليئة  القاهرة،   ،(Goldsmith jr.

.١٩٨٣ للكتاب،  العاّمة 



 ٥٢٠

بو العيد دودو
النوع األديب: كاتب قصص، ناقد.

والدته: ١٩٣٤ يف دوار تامنجر، اجلزائر.
ثقافته: تعّلم يف الكّتاب مث مدرسة الزاهي، قسنطينة، ١٩٤٦-١٩٤٧؛ ومعهد ابن باديس، 
قسنطينة، ١٩٤٧-١٩٥١؛ دخل جامع الزيتونة، تونس ١٩٥١-١٩٥٢؛ انتقل بعده إىل دار 
النمسا،  فيينا  فيينا،  بجامعة  التحق  ّمث  ١٩٥٢-١٩٥٦؛  العراق،  بغداد  يف  العالية،  املعلمني 

١٩٥٦-١٩٦١، ومنها حصل عىل دكتوراه يف الدراسات العربية.

حياته يف سطور: دّرس بجامعة فيينا بالنمسا مث بجامعة كيل باملانيا مث بجامعة اجلزائر 
التي درس فيها اللغة العربية وآداهبا منذ ١٩٧٥ حتى اآلن. عضو احتاد الكّتاب اجلزائريني. 
باالضافة إىل إقامته يف العراق (١٩٥٢-١٩٥٦)، زار سوريا ولبنان وتونس ومرص واألردن 
والكويت والسعودية. يف أوروبا أقام يف النمسا ١٩٥٦-١٩٦٩، ويف املانيا ١٩٦٣-١٩٦٦. 
وزار ايطاليا وسويرسا ويوغوسالفيا وفرنسا والدامنارك واليابان وايران. متزّوج وله أربعة 

أوالد.

السرية:
ولدُت سنة ١٩٣٤ بقرية تدعى دوار تامنجر وتقع قرب امليلية شامل قسنطينة. ويف حوايل 
حيث  نفسها،  بالقرية  قرآنية  مدرسة  إىل  دودو  بالقاسم  والدي  أرسلني  عمري  من  الثالثة 
بدأت أتعمل مبادىء العربية. وبعد ذلك بأشهر تويف والدي، أي يف سنة ١٩٣٧، فمل ألبث أن 
تركت املدرسة القرآنية، ألن أّمي كانت عاجزة عن دفع مثن الطالب، أي معمل القرآن، مث 
أعادين أهل أقاريب إىل املدرسة، إّال أّن أحد اخويت اشرتى ثالث معاز. فاضطرين ذلك إىل 
ترك املدرسة القرآنية مرة أخرى، رغم أين كنت قد تقدمت يف قراءة القرآن وحفظت جزًءا 
منه، كام تلقيت بعض املبادىء يف اللغة العربية، وأتقن شيًئا من األشعار القدمية. وهكذا 
واجلوع،  والشقاء  البؤس  من  الكثري  ذلك  خالل  من  وعرفت  للمعاز.  راعًيا  أصبحت 

وخاصة يف أيام احلرب العاملية الثانية.
وبعد انتهاء احلرب سافرت سنة ١٩٤٦ إىل مدينة قسنطينة، ألن املعاز الثالث كان 
قد أصاهبا اجلرب، متاًما كام متّنى هلا قريبي، الذي كان حريًصا عىل أن أواصل تعليمي، 
فبيعت بالسوق والتحقت بأخي األكرب فيها، واشتغلت معه حيًنا، ومع غريه حيًنا آخر، 
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مؤّلفاته:
أ) قصص ومرسحّيات:

بحرية الزيتون، اجلزائر، دار الشعب للطباعة،   -١
.١٩٦٧

للنرش  الوطنية  الرشكة  اجلزائر،  الرتاب،   -٢
والتوزيع، ١٩٦٨، مرسحّية من ثالثة فصول.

دار الثالثة وقصص أخرى، اجلزائر، الرشكة   -٣
الوطنية للنرش والتوزيع، ١٩٦١.

 .١٩٧٠ الثقايف،  املجاهد  اجلزائر،  البشري،   -٤
مرسحّية.

اجلزائر،  أخرى،  وقصص  الفّضي  الطريق   -٥
الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، ١٩٨١.

الطعام والعيون، اجلزائر، موفيم للنرش، ٢٠٠١.   -٦

ب) دراسات ومقاالت:
كتب وشخصيات، اجلزائر، الرشكة الوطنية   -١
يف  نقدية  دراسات   .١٩٧١ والتوزيع،  للنرش 

األدب العريب.

أبيع الكعك من نوع اهلاللية، ومن النوع املدور منها، وكنت يف أحيان أخرى أبيع العنب 
والتبغ وأنواع السكاكر، وملا رجع قريبي، وهو الشهيد أمحد دودو، الذي كان قد أعادين 
إىل كّتاب القرية، وتكلف بدفع أجرة الطالب، من إحدى سفراته، أخذين إىل بيته. وأرسلني 
يومًيا.  مًعا  املدرستني  عىل  أتردد  فكنت  واحد،  آن  يف  ابتدائية  ومدرسة  قرآنية  مدرسة  إىل 
وبعد سنة التحقت مبعهد عبد احلميد بن باديس الذي كان قد فتح أبوابه سنة ١٩٤٧، 
وبقيت فيه إىل سنة ١٩٥١، وانتقلت يف السنة نفسها إىل تونس الجراء امتحان األهلية يف 
جامع الزيتونة، ألن معهد ابن باديس كان يشكل فرًعا منه، وقضيت سنة أخرى يف جامع 
الزيتونة. ويف سنة ١٩٥٢ سافرت خالل شهر اكتوبر إىل العراق يف بعثة جلمعية العلامء املسلمني 
اجلزائريني، والتحقت بدار املعلمني العالية يف بغداد عىل نفقة احلكومة العراقية، وخترجت 

منها يف سنة ١٩٥٦ حامًال الليسانس يف األدب العريب.
وسافرت من بغداد إىل النمسا، ألّن ظروف احلرب التحريرية مل تسمح يل بالعودة إىل 
وطني، والتحقت مبعهد الدراسات الرشقية التابع جلامعة فيينا ومبا أّن قريبي، الذي كان 
يزّودين باملال من حني آلخر قد قتل من طرف الفرنسيني سنة ١٩٥٨، فقد وجب عّيل أن 
أعمل وأدرس يف آن واحد، فاشتغلت يف هذه السنة عامًال مبدينة املانية، هي لودفيغسهافن، 
خالل  النمسا  يف  للسكر  معمل  يف  كذلك  وعملت  الصيفية،  العطلة  أشهر  خالل  وذلك 
للعرب  واالملانية  للنمساويني  العربية  أدّرس  أخذت  ذلك  وبعد  األوىل.  الدراسية  األشهر 
مبعهد  العربية  اللغة  تدرييس  وواصلت   .١٩٦١ سنة  الدكتوراه  عىل  احلصول  أتيح  أن  إىل 
الدراسات الرشقية. ويف مطلع سنة ١٩٦٣ جاءتني دعوة من جامعة كيل باملانيا لتدريس 
اللغة العربية واألدب العريب، فقضيت فيها ثالث سنوات، ّمث دعيت مرة أخرى إىل جامعة 
فيينا، ومارست فيها التدريس إىل سنة ١٩٦٦، وملا تلقيت دعوة للعودة إىل وطني، رجعت 
األدب  مادة  فيه  ألدرس  العريب،  واألدب  اللغة  مبعهد  والتحقت  نفسها،  السنة  يف  إليه 

املقارن. وقد أسندت إيل قبل مخس سنوات إدارته... وال أزال هبا حتى اآلن.



بو العيد دودو  ٥٢٢

 

-١٨٣٠ اجلزائر يف مؤلفات الرحالني األملان،   -٢
للنرش  الوطنية  الرشكة  اجلزائر،   ،١٨٥٥

والتوزيع، ١٩٧٥. دراسات مقارنة.
التاريخ املنصوري: تلخيص الكشف والبيان   -٣
بن  حمّمد  الفضائل  أليب  الزمان،  حوادث  يف 
عيل بن نظيف احلموي، عني بنرشه وحتقيقه 
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احلامر الذهبي: أول رواية يف تاريخ اإلنسانية   -١
اإلختالف،  منشورات  أيوليوس،  للوكيوس 
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القط والفأر لغونرت غراس، منشورات اجلمل،   -٢

 .٢٠٠٢
أصل العمل الفني ملارتن هايدغر، منشورات   -٣
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محمود دياب
النوع األديب: كاتب مرسحي، روائي، كاتب قصص.

والدته: ١٩٣٢ يف اِإلسامعيلية، مرص.
وفاته: ١٩٨٣. 

ثقافته: دروس يف احلقوق.
حياته يف سطور: حمام للدولة يف أسيوط، ١٩٥٥-١٩٥٨ ويف القاهرة ١٩٥٩-١٩٧٤. مؤّلف 
معهد  يف  املرسح  استاذ  االسكندرية.  يف  الثقايف  املركز  يف  الثقايف  املناظر  مرسحي  وكاتب 
املرسح يف القاهرة. تزوج مرتني؛ له ابن وبنت من زوجته املرصية وبنت من زوجته السورية 

وقد طّلق االثنتني.

السرية*:
لقد كانت القضية التي تشغلني منذ صباي قضية اجتامعية بحكم التنشئة والبيئة الفقرية 
التي عشت فيها يف مدينة اِإلسامعيلية. هذه البيئة فرضت حتدياهتا منذ بداية الوعي خالل 

احلرب العاملية الثانية.
يف  رصخنا  لقد  حزننا.  يتغري  ومل  أفواهنا  شكل  يتغري  مل  الثورة  حصلت  وعندما 
الشوارع كالطيور التي تبحث عن املاء، ولكن علينا أن نتساقط متاًما مثل تلك الطيور 
التي مل تفقد صربها وقدرهتا عىل امليض يف البحث. ومع ذلك، فقد قررت أن أكتب 

وأن أبحث.
كتبت آنذاك البيت القدمي ألقول إن زواًجا غري مقدس جيري بني االرستقراطية املنهارة 
والفئات املتوسطة يف مرص. هذا الزواج كان لصالح املنهارين الذين ما لبثوا أن ارتدوا األقنعة 
وراحوا يتجولون بني كالم الثورة واحالمها. وعندما حدث ذلك، كانت اخليبة، فهؤالء 

الذين تساقطوا من الثريات ال ميكن إن يقدموا احلل للمطحونني.
بعد ذلك كتبت باب الفتوح عفت بالشعارات االشرتاكية التي كانت تستهلك كلها 
يف اِإلذاعات لكنها رسعان ما تتالشى أمام أبواب املصانع واملؤسسات، أما املرسحية الثالثة 
فكانت الزوبعة التي وضعتها ألقول أن مثة هدوء يسود بيتنا، لكنه هدوء عىل السطح، 
فالشعارات وحدها ال ميكن أن تصنع اهلدوء األبدي، فام إن هبت الزوبعة عىل القرية حتى 

اهنارت بأكملها [...]
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بعد باب الفتوح بات كل يشء واضًحا، فاملعركة الداخلية هي األساس، وهي التي 
حتدد مسار املعركة اخلارجية. وكأن هذا ما يشبه االنقالب يف تفكريي. وأخًريا وضعت 
مرسحية أهل الكهف سن ١٩٧٤، وهي رصخة استغاثة ِإلنقاذ الشعارات التي بقيت تضج 

يف حناجرنا ملدة عرشين عاًما [...ص ٢١]
كان عيل أن أكتب ألصل إىل أعامق الناس وأنزع الغبار عن الواقع املر الذي يعيشونه. 
مبعنى آخر، إّنني مل أكتب ال من أجل الفذلكة اللفظية، وال من أجل الفذلكة االستعراضية. 

ولكن من أجل الوصول إىل وعي ما.
مرسحية اهلالفيت كتبتها من أجل هذا اهلدف بالذات، لكن املفاجأة كانت يف أنني 

فشلت يف الوصول إىل قلب الفالح املرصي بالقدر الذي حققته يف الزوبعة.
فمل  الفالحني  مع  بقسوة  تعاملت  أنني  هو  الفشل  هلذا  األسايس  السبب  أن  اعتقد 
يتجاوبوا مع املرسحية عندما عرضت أمامهم يف كفر الشيخ. ومثة سبب آخر هو أين كتبت 
هذه املرسحية، بشكل حترييض ومع سبق اِإلرصار. وهذا ما أفقدها التلقائية التي هي أحد 

عوامل النجاح يف أي عمل مرسحي [...ص ٢٢]
الريف  يف  مجيًعا  مرسحيايت  أحداث  جتري  والبيانو  واملعجزة  القدمي  البيت  باستثناء 
املرصي. وأبطال هذه املرسحية فالحون عاديون، يعيشون حياة الفالح العادي بأية قرية 
مرصية. وابتداء بالزوبعة كانت حماولتي أن أضع الفالح املرصي عىل خشبة املرسح، باعتباره 

إنساًنا يعيش جتربة اِإلنسان بكل جوانبها.
الفكرية  القضايا  املرسح  خشبة  عىل  حيمل  أن  عىل  قادر  نظري  يف  املرصي  الفالح  إن 
واِإلنسانية املعارصة، من خالل لغته الدارجة البسيطة، وجتارب معيشته اليومية، حتى لو مل 
يكن هو نفسه عىل متام الوعي هبا. وبذلك نخرج الفالح عن ذلك النموذج التقليدي املفتعل 

الذي عرفه مجهور املرسح والسينام املرصّية.
لقد اعتدنا أن نرى الفالح مسًخا يلصق بالعمل الفني ِإلثارة الضحك غري الصحي. 
ويف األعامل الفنية األكثر تطوًرا رأينا الفالح من وجهة نظر الوافد ابن املدينة (ضابط البوليس 
- وكيل النيابة - الطبيب.. إلخ)، ومن مث كان ال بد أن يوجد التعبري الصادق عن أعامق هذا 

الفالح، مبا يف حياته من عذابات وطموح [...ص ٣٤]
روح  وسيطرة  املتشابكة،  اِإلنسانية  بالعالقات  املدينة  عن  يتميز  املرصي  الريف  إن 
املجموع، التي تنطوي وحدهتا عىل جزئيات متضادة، حتمل يف ذاهتا بذور التفتت. ولذا 
والذي  ارتياده  حيسن  الذي  للكاتب  البكر  املوضوعات  لعرشات  خصب  مصدر  فهو 
قضايا  خالل  من  املرسح  خشبة  عىل  ينطلق  مث  العالقات  هذه  غور  يسرب  أن  يستطيع 

إنسانية عامة.
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املالمح  حيمل  بالدنا،  من  األكرب  اجلزء  وهو  املرصي،  الريف  أن  هذا  إل  يضاف 
األصلية ملجتمعنا. وعىل املرسح املرصي أن يربز هذه املالمح حتى تثبت بنوته الرشعية 

لنا [...]
ويف الزوبعة جعلت ذكرى حسني أبو شامة تقلب القرية رأًسا عىل عقب، حتى أتيح هلا 
فرصة ملواجهة ماضيها مبا فيه من فساد وتعفن، لكي تصبح أكثر قدرة عىل التخلص من 

عبء املايض، وفتح صفحة جديدة من حياهتا.
ويف الغريب كنت أتكمل عن اجلدران التي تفصل بني اِإلنسان واِإلنسان، وأن وحدة 
اللغة ليست هي الرباط الوحيد. كام أن اختالفها ليس جداًرا حقيقًيا يفصل بني الناس، وإمنا 

األحقاد التي تنشأ بني الشعوب هي اجلدار احلقيقي الفاصل [...ص ٣٤]
ويف ليايل احلصاد صورت قرية تعيش يف الظاهر حياة هادئة تنعم بأوقاهتا.

ويف إحدى سهرات السامر، ومن خالل تشخيص البعض للبعض اآلخر، استطاعت 
هذه القرية أن ترى نفسها يف حالة من حاالت الغرق، فتفيق عىل حقيقتها، وتبدأ من مث 

يف البحث عن وسيلة نجاة.
أبطاهلا  فيه  حولت  الذي  الوقت  يف  أهنا  نظري  يف  احلصاد  ليايل  يف  اِإلجيابية  الرؤية  أن 
إىل دمى متحركة، يف تعلقهم الالواعي بصنيورة، وعجزهم عن الوصول إليها، جعلت 
نفوسهم تطفح إنسانية عىل خشبة املرسح، يف حماولتهم ألن حيققوا نظرة احرتام من أنفسهم 

ألنفسهم، ومن اآلخرين هلم [...]
اعتقد أن تطوًرا كبًريا حتقق يف مرسحي منذ البيت القدمي. لقد خرجت ابتداء بالزوبعة 
إىل الريف حيث تشبعت التجربة وأصبحت أكثر تركيًبا وعمًقا. حتددت مالمح الشخصية 
الرئيسية عندي، فمل تعد حمصورة يف فرد، بل ختطته إىل اجلامعة، فأصبح املجموع هو البطل. 
مث كانت جتربتي مع القالب املرسحي يف ليايل احلصاد. وأخًريا أكدت يف البيانو والضيوف 

إمكانية نجاح املرسحية ذات الفصل الواحد عىل مرسحنا [...]
عن  البحث  رضورة  عن  الكاتب  جملة  يف  إدريس*  يوسف  كتبه  ما  قرأت  عندما 
أين  ذلك  الدعوة.  هذه  مع  جتاوًبا  البداية  يف  نفيس  يف  أجد  مل  مرصي،  مرسحي  شكل 
وجد  لو  وحتى  املستقرة.  وقواعده  املعروفة  بأبعاده  املرسح  هو  املرسح  أن  أرى  كنت 
الشكل الفني املرصي الذي ميكن أن يتطور ليصبح مرسًحا، فهو يف صورته النهائية لن 

خيرج عن املرسح املعروف.
وحدث أن كنت يف زيارة للقرية وفكرة ليايل احلصاد تدور برأيس، فوجدتني أجلس 
يقلدون  األشخاص  بعض  شاهدت  فجأًة  نتسامر،  القرية  أهل  من  حلقة  يف  ليلة  ذات 
البعض اآلخر من رجال القرية. ومن خالل هذا التقليد يعلن املقلد وجهة نظره اخلاصة يف 

الشخصية املقلدة، ويظهرنا عىل جوانب خافية منها.
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مؤّلفاته:
أ) روايات وقصص:

 .١٩٦٢ (د.ن)  القاهرة،  قبيل،  من  خطاب   -١
قصص.

الدار  القاهرة،  اآلخر،  اجلانب  يف  الظالل   -٢
القومية للطباعة والنرش، ١٩٦٣.

العريب،  احلي  يف  طفل  مدينة:  أحزان   -٣
للكتاب،  العاّمة  املرصية  اهليئة  القاهرة، 

١٩٧١. رواية.

ب) مرسحّيات:
البيت القدمي، القاهرة، الدار القومّية للطباعة   -١

والنرش، ١٩٦٤. 

العاّمة  املرصية  اهليئة  القاهرة،  الزوبعة،   -٢
للكتاب، ١٩٦٦.

العاّمة  املرصية  اهليئة  القاهرة،  احلصاد،  ليايل   -٣
للكتاب، ١٩٦٨. مرسحيات خمتارة.

ثالث  يف  طيب  رجل  (و)  الفتوح  باب   -٤
العاّمة  املرصية  اهليئة  القاهرة،  حكايات، 

للكتاب، ١٩٧٤. مرسحيات خمتلفة.
مسألة  عن  لالستفهام  متريا  قرية  من  رسول   -٥
الثقافة  دار  القاهرة،  والسالم،  احلرب 

اجلديدة، ١٩٧٥. 
أرض ال تنبت الزهور، القاهرة، اهليئة املرصّية   -٦
ثالثة  يف  مرسحّية   .١٩٨٦ للكتاب،  العاّمة 

فصول.

وهنا متثل أمامي املرسح املرصي األصيل كامًال، يف بساطته املتناهية، وحيث يقدم 
املشخصون كل املواقف اِإلنسانية املتعددة، ويصورون الناس واألشياء يف حركات جمردة 

موحية، تنبع مبارشة من اخلاطر بال قيود من منطق أو تقنني.
يف هذه اللحظات انطلقت ليايل احلصاد يف شكلها الذي أعتمد عىل قالب السامر. وقد 
منحني هذا الشكل القدرة عىل أن أمزج عىل خشبة املرسح املايض واحلارض، الواقع واخليال 
وأن أفجر احلياة الداخلية للشخصيات الدرامية، من خالل عملية التشخيص البسيطة التي 
يقومون هبا. وقد جعل ذلك القرية أكثر قدرة عىل تفحص ذاهتا من خالل الشكل الذي 

صيغت فيه [..ص ٣٥].
أنني ال أحدد شكل املرسحية مقدًما، مث أصوغ فيه ما يكون لدي من مضامني بل أترك 
املوضوع خيتار الشكل املناسب له. وإذا كان مضمون ليايل احلصاد قد ختري السامر قالًبا 

ينصب فيه، فإن البيانو والضيوف مل تفرضا عىل هذا السبيل [...]
وأنا أكتب املرسح أحس برغبة يف أن أعترص أبطايل لكي يتخلصوا عىل خشبة املرسح من 

كل ما يف باطنهم حتى آخر قطرة. والسبيل الوحيد أمامهم هو مواجهتهم بأنفسهم بصدق.
إن املرسحية التي ال يسلخ أبطاهلا عىل اخلشبة هي مرسحية رخوة فيها كثري من الزيف. 
وأنا ال أمد يد العون إىل أبطايل يف بحثهم عن احللول، بل أتركهم يعانون من أجل التعرف 
عليها من خالل تعرفهم عىل [...] أنفسهم واحرتام اآلخرين هلم. ومرسحيايت ككل تطمح 

إىل أن حيقق املجتمع نظرة احرتام إىل نفسه [...ص ٣٦]

* [مقتطفات من احلياة املرسحية،دمشق، عدد ٢٢-٢٣، ١٩٨٤، ص ٢١-٣٨].
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دار  القاهرة،  ريفّية،  كوميدية  اهلالفيت:   -٧
اهلالل، ١٩٨٦.

يف  املرسح  خشبة  عىل  عرض  (مالحظة: 
 ،(١٩٦٦) الغريب  مرسحياته:  من  ثالث  القاهرة 
إىل  باِإلضافة  (١٩٦٩)؛  والضيوف   (١٩٦٩) البيانو 
مرسحّيات: املعجزة (١٩٦٢)، وهي خمطوطة نالت 
ثالث  يف  طيب  رجل  املرسحية؛  اهليئة  من  جائزة 
(١٩٧٤)؛  الكهف  أهل  (؟١٩٧٠)؛  حكايات 
عرضت  الساعات،  أضبطوا  (؟١٩٧٥)؛  اهلالفيت 
عىل خشبة املرسح يف األردن حوايل ١٩٧٦؛ الغرباء 
يف  املرسح  خشبة  عىل  عرضت  القهوة  يرشبون  ال 

القاهرة ١٩٧٥.)

عن املؤلف:
مقاالت:

ص ٤٩،   ،٣  ،١ جمّلد   ،١٩٨٤ ونقد،  أدب   -١
عن أعامل دياب.

أدب ونقد، ١٩٩٣، جمّلد ٢، ٩٨، ص ١٠-  -٢
٦٠، سرية املؤلف.

مراجعات كتب:
عن مرسحّيته: باب الفتوح، فصول، نيسان   -١
 ،١٩٨٤ الثاين  كانون  ٢٣٧؛  ص.   ،١٩٨٢

ص ٢٤٣، وربيع ١٩٩٥، ص ٢٩٦.
أدب ونقد، ١٩٩٦، جمّلد ١، ١٢٥، ص ١٦٢،   -٢

عن املرسحّية: أرض ال تنبت الزهور.

مقابلة:
 ،٢٢-٢٣ رقم  (دمشق)،  املرسحية  احلياة   -١
١٩٨٤، ص ٢١-٢٨. تقدير وحوار مع املؤلف 

قبل وفاته ببضعة أيام.
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بدر الديب
النوع األديب: كاتب قصص، ناقد.

والدته: حوايل ١٩٢٠ يف القاهرة، مرص.
وفاته: ٢٠٠٥.

ثقافته: [ناقص]
حياته يف سطور: كاتب ومرتجم.

السرية*:
فقد كانت القراءة عمل عمر، وما زالت إىل اآلن طريقة حياة. ولكني، عىل أية حال، 
تكونت من الرتاث العريب، شعره ونثره، ومن تراث الغرب مبعناه الواسع. ولعب الدين 
وأساسًيا،  حاسًما  تأثًريا  الفلسفة  وأثرت  البداية،  منذ  حيايت،  يف  هاًما  دوًرا  والتصوف 

وخاصة مع املعايشة للنصوص، وليس لكتب البحث أو التاريخ.
ومع ذلك فام أطول الرحلة مع الفنون التشكيلية، تارخيها وأعامهلا، والساعات الطويلة يف 
متاحف العامل كله.. هل ميكنني أن أنسى املوسيقى؟! وهل أستطيع أن أغفل السنوات الطويلة 
التي أمضيتها أدرس أساطري العامل ودياناته؟! واملفاجأة املثرية يف حيايت التي كانت عندما 
توفرت يل الظروف فسمحت يل بأن أغرق يف الفلسفة اهلندية، ويف البوذية عىل اخلصوص؟!

ففرحة  سيفعل؟  وماذا  والعقل،  النفس  يف  العنارص  هذه  من  عنرص  كل  فعل  ماذا 
االكتشاف للمعاين والقيم يف داخل النفس ويف خارجها أرجو أن تكون ما زالت قائمة...
القول بأن كتابتي مجالية، فيه جهل واضح باملباحث اجلاملية. وأنا حقيقة ال أفهم هلذه 
الكلمة معنى، أوًال ألين درست عمل اجلامل دراسة مطولة، وهو أحد ختصصايت األساسية 

منذ أوائل حيايت الفكرية.
ولكن هناك فارق كبري بني عمل اجلامل والنقد، وهذه مسألة يتحاشى السؤال التفرقة 
بينهام، منطلًقا من انطباع ناقص عن االهتامم باللفظ واجلملة يف التعبري األديب. وأنا اعترب أن 

هذا اإلشكال ليس من باب عمل اجلامل. وهذه مسألة ال عالقة هلا مبسألة عمل اجلامل.
غري أن هذا االهتامم باللفظ واجلملة، هو، يف نظري، صلب االهتامم باألدب. فاألدب 
صناعة هلا أدوات. وأساس األدوات الكلمة واجلملة، وعالقة اجلمل بعضها ببعض. وإن مل 
يكن هناك صناعة يف ذلك، فاألدب ال يكون أدًبا، ولكنه يكون وثائق نفسية، أو وثائق 
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توصف بأية صفة أخرى، اجتامعية أو سياسية أو تارخيية. ولكن إذا أدخلنا يف اعتبارنا وثيقة 
أدبية، وجب علينا أن ننظر أوًال يف أدوات صناعتها.

يكتبون  الذين  الكّتاب  من  ضخمة  جمموعة  من  نعاين  األيام  هذه  يف  ونحن 
سواء  اآلراء،  من  جمموعة  يعلنوا  بأن  هيتمون  والذين  أدًبا،  يكتبوا  أن  قبل  مشاعرهم، 
كربت يف قيمتها أو صغرت، ولكنها ال ميكن أن تدخل يف باب اآلداب، حتى تصبح 

أدًبا أوًال.
للكالم  حماولة  يف  هذا  كل  ولكن  عنها.  نتحدث  أال  جيب  كان  أبجديات  هذه 
تنتمي  ال  احلقيقة،  يف  وهي،  دائًما،  هبا  أحترك  أن  حاولت  التي  النقدية  النظرية  عن 
أعتز  مصدر  إىل  أصًال  تنتمي  ولكنها  املعارص،  اجلامل  عمل  مدارس  من  مدرسة  إىل 
التفسري  منهج  شديدة،  ببساطة  وهو،  اعتناقه،  إىل  توصلت  بأنني  كبًريا  اعتزاًزا 
الذي  العمل  أن  االعجاز  ومعنى  باالعجاز.  مصادرة  عىل  يقوم  الذي  القرآين، 

كامل. أمامك 
وهذه املصادرة هي مصادريت األوىل أمام كل عمل فني. وعىل العمل الفني، وأنت 

جتتابه، أن يثبت كامله، أو أن يكشف مناقصه. وهذا هو النقد.
باحلياة  شديًدا  ارتباًطا  مرتبط  النقد  تقديرها..  يف  جًدا  مبالغ  النقد  مشكلة 
كافية  وصحف  جمالت  هناك  تكن  مل  فإذا  مستقلة.  ظاهرة  وليس  كلها،  الثقافية 
أوًال،  أو،  أساًسا،  للتحدث،  كثٍري  داٍع  هناك  فليس  والنرش،  التأليف  حركة  تسجل 

النقد. غيبة  عن 
استقراء  بعد  إال  تأيت  لن  وازدهاره  النقد  ِإلحياء  حماولة  أي  أن  ببساطة  اعتقد  وأنا 
ارتبط  لقد  التاريخ.  هو  نظري  يف  النقد  عودة  طريق  إن  لألدب.  التارخيية  الدراسات 
النقد يف مرص ارتباًطا شديًدا بفكرة نرش الثقافة، وليس مبجهود النقد األديب. فمعظم 
من  روادنا  معظم  ألن  مفهوم،  بالطبع  وهذا  تعريف.  أعامل  كانت  النقدية  األعامل 
املفكرين والكتاب كان عليهم القيام هبذا الدور الباهظ التكاليف، والذي كلفهم كثًريا 

من قدرهتم عىل اِإلبداع واخللق.
ويبقى بالطبع أن اجلهود التي بذهلا أستاذنا الدكتور طه حسني*، وبخاصة يف حديث 
األربعاء، كانت أساًسا إدخال النظرة املستمدة من النقد الفرنيس يف القرن التاسع عرش 
من  للكثري  الطريق  فتحت  العريب،  القارىء  عىل  جديدة  نظرة  وكانت  العرشين.  وأوائل 

التابعني بعد طه حسني...
وأحب أن أشري هنا إىل أننا ما زلنا نغمط الدكتور زكي مبارك حقه كواحد من أكرب 
نقادنا، إن مل يكن أكرب نقادنا إىل اآلن يف نظري. ففي كثري من مقاالته جهد نقدي مبدع.
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وأعتقد أن كتابه عبقرية الرشيف الريض من أخطر كتب النقد العريب احلديث، ألنه 
أعاد تقييم شاعر عريب، وغّير من وضعه عىل خريطة الشعر العريب كله. والكتاب، عىل 

هتلهل نسجه، متامسك احلساسية، والشعور، والقيم النقدية.
وأعتقد أن كتابه لتأصيل القصة القصرية من أهم كتبنا النقدية، إن مل يكن أحد كتب 

ثالثة أو أربعة هامة يف تارخينا النقدي احلديث كله...
فالعمل الفني ليس تصويًرا ملادة موجودة، ولكنه وجود جديد. أما اِإلحالة التي يف الفن 

إىل الواقع فهذه تتعلق بالداللة، وليس بالوجود.
ولكل عمل فني وجوده اخلاص. ومن هنا كان من املمكن استخدام املصادرة التي سبقت 

اِإلشارة إليها، وهي مصادرة الكامل، عىل العمل الفني، ألن الكامل للفن هو رشط وجوده.
القرآن،  من  املفرسين  موقف  من  فقط  مستمًدا  يكن  مل  بالطبع  التفكري  هذا  ومثل 
ألن هذا املوقف أعطانا منهًجا تطبيقًيا. ولكن فكرة الوجود املستقل للعمل الفني فكرة 

متكررة، ومستخدمة منذ أيام أرسطو.
والنقد األرسطي يف الواقع قائم عىل ما يسمى العضوية يف العمل الفني، مبعنى أن 
بني  متبادلة  رضورة  عن  تكشف  التي  احلي  الكائن  كعنارص  عنارص  من  يتكون  العمل 
األعضاء ووظائفها، وهو نفس املعنى الذي حتدثنا عنه الرضورة بني العنارص يف العمل 

الفني...
أوًال ليس هنا بالطبع جمال احلديث عن أمهية الرتمجة ورضورهتا. فاملفروض أننا انتهينا 
منها. ولكن املوضوع هنا ينرصف إىل نوع آخر من األسئلة، نوع منها لغوي بحت، يتعلق 

بأثر الرتمجة عىل سياق اللغة العربية. وهذا بالطبع أيًضا أمر مقرر.
وعىل الرغم من أن موضوع اللغة مل يدرس دراسة مستقلة حركة الرتمجة األوىل يف العرص 
العبايس، إال أنه عىل أية حال ما زال مل يدرس يف حركة الرتمجة الثانية الكربى التي بذلت 

يف العرص احلديث.
هنا  املقصود  ليس  العريب.  الفكر  عىل  الرتمجة  أثر  دراسة  جانب  ذلك  بعد  وهناك 
استخدامات  استحداث  املقصود  إمنا  املرتمجة.  األعامل  فكر  أو  مضامني  إىل  اِإلشارة 
اجلر،  وحلروف  وللصفات  للكلامت  استخدامنا  تغري  يف  البحث  مثل  اللغة،  يف  جديدة 

إىل غري ذلك.
يبقى بعد ذلك يف مشكلة الرتمجة السؤال الذي نطرحه دائًما وال نجيب عليه أبًدا، 
عىل بساطته الشديدة، وهو: ماذا جيب أن نرتجم؟ فمل تنشأ يف أي بلد عريب إىل اآلن خطة 
موحدة معلنة خترج عن دائرة املقرتحات الفردية، واالهتاممات اخلاصة، ورغبات التسويق، 
العربية  الثقافة  عالقة  مشاكل  حّل  مستهدفة  اخلطة  وتكون  برتمجته،  فعًال  األفراد  قام  ملا 

بالثقافات األخرى؛ ألن هذا هو املقصود بالسؤال: ماذا نرتجم؟
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مؤّلفاته:
أ) قصص وشعر:

القاهرة،  تنويعات،  أربع  شخيص:  حديث   -١
اهليئة املرصية العاّمة للكتاب، ١٩٨٢. قصص.
واحلّب  الدين  يف  مقطوعات  وغروب:  تالل   -٢
اليوسف،  روز  مؤّسسة  القاهرة،  والسياسة، 

١٩٨٨. شعر.
الصني والطلسم، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٣

للكتاب، ١٩٨٨. شعر.
الديالكتيك،  يف  جتربة  والقيمة:  املستحيل   -٤
القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٩. 

شعر.
وملكة  كرمي  الدين  حاسب  حكاية  إعادة   -٥
منشورات  القاهرة،  الكينونة،  وراء  احلّيات: 

أصدقاء الكتاب، ١٩٩٠. رواية.
أجازة تفّرغ، القاهرة، دار املستقبل، ١٩٩٠.   -٦

قصص.
الدم واالنفصال، القاهرة، كتاب األربعني،   -٧

١٩٩٣. مرسحّية.
رشقّيات  دار  القاهرة،  أيوب،  زمّردة  أوراق   -٨

للنرش والتوزيع، ١٩٩٤.
للنرش  رشقّيات  دار  القاهرة،  احلمل،  حلم   -٩

والتوزيع، ٢٠٠٣.

ب) ترمجات، دراسات ومقاالت:
القاهرة،  ديفز،  الوبيت  الثلوج  قبضة  يف   -١

مكتبة االنجلو املرصية، [١٩٧٩]. مرسحية.

بلزاك،  دي  هلونوره  اِإلنسانية  الكوميدية   -٢
القاهرة، مكتبة النهضة املرصية، ١٩٧٩.

س.  جلورج  حاجة  منها  وأخذ  حدث  ما   -٣
مكتبة  القاهرة،  هارت،  وموسى  كوفامن 

االنجلو املرصية، ١٩٥٨.
-١٩٥٦ املرتمجة،  لألعامل  الببليوغرايف  الثبت   -٤
١٩٦٧، القاهرة، اهليئة املرصية العاّمة للكتاب، 

١٩٧٢. إرشاف.
كتاب حرف الـ ح، القاهرة، دار املستقبل   -٥

العريب، ١٩٨٨. مقاالت.
الكتاب،  أصدقاء  القاهرة،  وعزائم،  أقسام   -٦

١٩٩٠. مقاالت.

عن املؤّلف:
مراجعات كتب:

أدب ونقد، ١٩٨٩، جمّلد ١، ٤٨، ص ١١٧،   -١
.كتاب حرف الـ ح عن

عن  ص ٢٩٤،   ،١٩٩٣ صيف  فصول،   -٢
املستحيل والقيمة، جتربة يف الديالكتيك.

عن  دراسة  ص ١١٣،   ،١٩٩٥ آب  إبداع،   -٣
أوراق زمّردة أيوب.

مقابلة:
مكتبة  القاهرة،  ثقافية،  مواقف  نبيل:  فرج،   -١

االنجلو املرصية، ١٩٨٠، ص ٥١-٧١. 

التجديدات  صاحبت  التي  الرتمجات  من  األخرية  املوجة  أن  وهي  أخرية  نقطة  هناك 
التي  املرتمجات  من  ضخمة  مبجموعة  العربية  السوق  إىل  دفعت  قد  الطباعة  يف  احلديثة 
سيستهلكها النقد احلقيقي إذا ما بدأ، ألن معظمها يصبح عبًئا ما زال عىل األمة العربية أن 

ترتمجه من جديد ألنه جتهيل باملؤلف، وليس ترمجة له.

* [نقلت هذه النبذة من حوار مع نبيل فرج يف جملة مواقف ثقافية، القاهرة، مكتبة االنجلو املرصية، 
ص ٥١-٧١].
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عالء حّب اهللا الديب
النوع األديب: كاتب قصيص.

والدته: ١٩٣٩ يف القاهرة، مرص.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة املعادي االبتدائّية، يف القاهرة، ١٩٤٨-١٩٥٢؛ واملعادي الثانوّية، 
يف القاهرة أيًضا، ١٩٥٢-١٩٥٧؛ دخل كّلية احلقوق التابعة جلامعة القاهرة، ١٩٥٨-١٩٦١.

سورية  إىل  سافر  مرص.  يف  الصحفّيني  نقابة  عضو  كاتب؛  صحفي؛  سطور:  يف  حياته 
إنجلرتا  زار  أوروبا  ويف   .(١٩٧٤) املغربّية  واململكة   (١٩٧٣) السعودّية  واململكة   (١٩٧١)
(١٩٧١) وفرنسا (١٩٧٣) واملجر (١٩٦٩) وأملانيا (١٩٦٩ واهلند ((١٩٦٤) وتايالندا (١٩٦٤) 

واحلبشة. متزّوج وله ابن وابنة.

اجلوائز واألوسمة: جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب من املجلس األعىل للثقافة عام ٢٠٠١.

السرية:
ولدت يف أرسة عادّية من الطبقة املتوّسطة. كنت األخ األصغر ألربعة أخوة، وأختان. قاد 
ا  أيب، وأخي األكرب، خطوايت األوىل نحو الشعر واألدب. وعايشت يف الطفولة والصبى جوًّ
من االهتامم غري التقليدي بالفنون واآلداب واملوسيقى. ومارست يف املرحلة الثانوّية هواية 

التمثيل وكتابة الشعر.
أثناء الدراسة يف كّلية احلقوق بالقاهرة، اختلط االهتامم بالقضايا االجتامعّية، برضورة 

التعبري األديب. وكان شكل القّصة القصرية، وما يزال، أقرب األشكال إىل نفيس.
بدأت حماوالت كتابة القّصة، والنرش املتقّطع يف اجلرائد املرصّية، واملجالت اللبنانّية. إىل 
أن أهنيت الدراسة اجلامعية، وارتبطت بالعمل يف مؤّسسة روز اليوسف الصحفّية، وبالذات 

يف جمّلة صباح اخلري، وما زلت أعمل هناك.
وداخل إطار هذه املجّلة األسبوعّية غري املتخّصصة، تابعت نرش أعاميل األدبّية املتفّرقة 
من قّصة قصرية أو رواية. كام اشتغلت يف هذه الفرتة بالرتمجة، فقّدم مرسح اجليب املرصي 
يف أوائل السّتينات، أّول مرسحّية من أدب العبث تقّدم يف مرص، وكانت من ترمجتي، 
وهي مرسحّية لعبة النهاية لصموئيل بكيت. كام نرشت يف املجالت األسبوعّية عدًدا من 
املرتمجات لبعض الكّتاب املعارصين مثل: أعامل قصرية هلنري ميلر، وأعامل قصصّية لبيرت 

فايس، وسيناريوهات النجامر برمجان.
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مؤّلفاته:
أ) قصص وروايات:

اليوسف،  روز  مؤّسسة  القاهرة،  القاهرة،   -١
١٩٦٤. قصص.

روز  مؤّسسة  القاهرة،  اجلمعة،  صباح   -٢
اليوسف، ١٩٧٠. قصص.

العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  الليمون،  زهر   -٣
للكتاب، ١٩٨٧. رواية.

اهلالل،  دار  القاهرة،  دموع،  بال  أطفال   -٤
سلسلة روايات، ١٩٨٩، مع مقّدمة لشكري 

عياد*. رواية.
وقفة قبل املنحدر: من أوراق مثقف مرصي،   -٥
١٩٥٢-١٩٨٢، اهلرم (اجليزة)، املركز املرصي 

العريب، ١٩٩٥.
قمر عىل مستنقع، القاهرة، روايات اهلالل،   -٦

.١٩٩٥
عيون البنفسج، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٩٩.  -٧

املسافر األبدي، (د.ن)، ١٩٩٩.  -٨
أّيام وردّية، القاهرة، دار اهلالل، ٢٠٠٢.  -٩

ب) ترمجات:
بيكيت،  لصاموئيل  مرسحية  النهاية،  لعبة   -١

.١٩٦١

فايس- بيرت  إمرى-  دي  شارف  املومياء،  فيمل   -٢
انجامر برمجان، ١٩٦٥.

احلوار العريب- عزيزي هنري كيسنجر، إخراج   -٣
شادي عبد السالم، ١٩٧٦.

إمرأة يف الثالثني، جمموعة قصص خمتارة من   -٤
كتابات هنري ميلر، ١٩٨٠.

دانيل  الصحافية  بقمل   الفضيلة اىل  الطريق   -٥
السيايس  شخصية  عن  كتابات  أونيل، 

والديبلومايس كيسنجر، ١٩٩٢.

عن املؤلف:
مراجعات كتب:

أدب ونقد، ١٩٨٨، جمّلد ١، ٣٦، ص ١٣٥،   -١
عن زهر الليمون.

أدب ونقد، ١٩٩٦، جمّلد ٢، ١٣٣، ص ١١٤،   -٢
عن أطفال بال دموع.

مقابلة:
أيام  عن  ص ٢٦،   ،٢٠٠٢/٧/٩ األهرام،   -١

وردية.

ّمما ال شّك فيه أّن العمل يف الصحابة، والتخّصص يف عرض الكتب، وحماوالت النقد 
األديب قد أّثرت عىل اِإلنتاج األديب والقصيص، فأصبح قليًال نادًرا، ولكن العمل يف هذا 
أعتقد، قد فتح العقل والعيون عىل واقع حياتنا االجتامعّية واألدبّية. وأّثر يف  امليدان، فيام 

طبيعة اِإلنتاج واألسلوب.
اعتقد أّن قضّية واحدة تسيطر عىل إنتاجي األديب والصحفي: إّنها قضّية التعبري عن 
أزمة الطبقة املتوّسطة املرصّية، التعبري عن إحباطاهتا وهزائمها وبحثها الدائم عن دور إنساين 

وفكري يف املجتمع املرصي املتغّير، بحثها املأساوي عن دور أصيل وصادق.



 ٥٣٤

الياس الّديري
النوع األديب: روائي.

والدته: ١٩٣٧ يف دّدة (الكورة)، لبنان.
ثقافته: دخل مدرسة القرية، ١٩٤٤-١٩٤٦؛ ّمث مدرسة سّت هند، ١٩٤٦-١٩٤٧؛ واملدرسة 
يف  الدروس  بعض  تابع  ّمث  اجتامعّية،  لظروف  سنتني  بعد  وتركها  طرابلس  يف  الزاهرّية، 

مدرسة ليلّية.

حياته يف سطور: ضارب عىل اآللة الكاتبة يف مكتب حمام يف طرابلس. صحايف، رئيس 
حترير النهار الدويل. عضو نقابة املحّررين؛ عضو نادي القّصة منذ ١٩٦٠؛ عضو مخيس 
جمّلة شعر وعضو الندوة اللبنانّية. زار مرص والكويت زيارات عّدة وزار سورية والسعودّية. 
ويف أوروبا زار فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا واليونان وقربص وبعض البلدان يف الرشق 

األقىص. أقام يف باريس سنتني (١٩٧٦-١٩٧٨). متزّوج وله أربعة أوالد.

السرية:
كيف يطلب من كاتب أن يروي قّصة حياته بألف كلمة أو ألف سطر أو ألف صفحة؟ 
ومن أين يبدأ هذا الكاتب يف رواية قّصته وقّصة حياته، ويف كّل يوم من حياته تنبثق قّصة 
وتتّفجر جتربة وتطّل معاناة؟ أمن الطفولة، تكون البداية عادة؟ ويف أّي عمر تبدأ الطفولة 

ويف أّي عمر تنتهي؟
الكاتب طفل ال يكرب وال ينضج وال يّتعظ وال يستكني. يظّل قلًقا، دائم اخلوف 
من أن يضّيع أّمه أو يفقد حبيبته أو يتخّلى عنه صديقه. طفل، هو الكاتب، حتى يف سن 
الشيخوخة، يواجه اخليبات الصغرية واألسئلة الصغرية، متجاوًزا اآلخرين إىل أبعاد جمهولة 

وغامضة داخل الذات ويف عمقها.
وحني أقول ذلك، أكون أحتّدث عن نفيس، عن حيايت، عن معانايت املستمّرة يف هذه 

املسرية الشاّقة املوحشة.
من رحم الفقر ولدتني أّمي. كان احلرمان والشظف رفيقي الوفّيني منذ تلك اللحظة 

التي أنفرج فيها ساًقا أّمي ليسمحا يل باملرور.
جئت إىل الدنيا فجر الرابع عرش من نيسان ١٩٣٧، حتت سقف قرميدي عتيق كانت 
الدمعة األوىل، عىل ضوء قنديل ختيار وبيدّي قابلة من احلي. ابتهج الوالد كون بكره جاء 
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ذكًرا. لكن الوالدة بدت مهمومة فوق آالم الوضع. فقد انضّم إىل العائلة املتواضعة فقري آخر، 
جّديت أليب قالت: زدنا فًما.

 األستاذ رستم مدرستي األوىل كانت مدرسة الضيعة التي يديرها معّلم واحد هو
وبالكاد كان ممكن تسديد القسط الشهري للمعّلم رستم البالغ مخس لريات. أّما الكتب 
والقرطاسّية فمل يكن يف مقدوري اقتناءها. كان ذلك يف العام ١٩٤٤. بعد عامني اكتشف 
ا أن  الوالد أن قريبة له تدعى الست هند فتحت مدرسة يف ضيعة جماورة، وكان طبيعيًّ
 ّجمانية أّن  إّال  قريبها.  من  الشهرّية  األقساط  تستويف  ال  هند  الست  كون  إليها،  يرسلني 
التعليم هذه ّمتت عىل حساب قدمي. إذ كان عّيل أن أقطع مسافة ساعة يومًيا سًريا عىل 

األقدام ذهاًبا وإّياًبا.
لدى بلوغي العارشة اكتشفت مع بعض أترايب من التالمذة أّن مدرسة رسمّية قد 
أنشئت يف ضيعة ساحلّية تدعى القلمون تستوعب املرحلتني االبتدائّية والتكميلّية. يف هذه 
رّشحتني  التحصيل،  يف  رغبتي  ولشّدة  وأصوهلا،  الفرنسّية  اللغة  إىل   تعّرفت املدرسة 
الوالد  واضطرار  احلال  ضيق  لكن  االبتدائّية).  الرستفيكا (الشهادة  صّف  لدخول  االدارة 
إىل االستعانة يب أحياًنا ملساعدته يف العمل، حيث كان يعمل يف األحراج يستخرج الفحم 
والكلس منها، ّمما جعلني أختّلف أّياًما عن املدرسة. أخًريا طردت من املدرسة. غري أّني 

تقّدمت لالمتحانات الرسمّية وفزت يف االبتدائّية.
من القلمون إىل مدرسة الزاهرّية يف طرابلس التي تبعد نحًوا من عرشة كيلومرتات 
١٩٥٠، دخلت املدرسة  عن ضيعتي. الفقر والتعتري املادي كانا دائًما يف رفقتي. فسنة 
كانت  التي  األرثوذكس  الروم  مطرانّية  من  الكتب  بعض  عىل  وحصلت  هذه  الرسمّية 
من  بالية  تكون  وتكاد  مستعملة  كتب  من  لدهيا  تيّسر  مبا  املعوزين  الطّالب  بعض  متّد 

االستعامل. كثرة 
عّيل  كان   ،١٩٥٢ الدرايس  العام  هناية  ففي  يل.  األخرية  املدرسة  كانت  الزاهرّية 
الدرايس  العام  مطلع  الزاهرّية  إىل  أعود  أن  أمل  عىل  الوالد،  مع  العمل  إىل  كلًيا  أنتقل  أن 
وكانت  قاسًيا  الصيف  ذلك  كان  حسابايت.  كّل  نسف  ما  يل  حدث  أّنه  غري  اجلديد، 
حرارة الشمس يف ارتفاع خالل شهر آب اللّهاب. أصابتني رضبة شمس حادة سّببت 

يل ّمحى يف الرأس.
بقيت ستة أشهر طريح الفراش أصارع موتني مًعا: املوت اجلسدي واملوت املعنوي. 
أخًريا نجوت من أحد املوتني عىل األقل، إذ أّن حمل العودة إىل املدرسة كان قد تبّخر كّلًيا. 
فأمضيت ما تبّقى من العام ١٩٥٣ يف فرتة نقاهة متنّقًال بني البيت القرميدي ومغارة القّديسة 
مورينا، حيث كنت أجلس هناك أراجع بعض الكتب، حماوًال تعويض ما فاتني. لكن 
والدي  كاهل  أرهقت  التي  األدوية  ومثن  املعاجلة  فنفقات  يدركه.  املرء  يتمّنى  ما  كل  ما 
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وأرزحته حتت الديون اضطّرتني إىل البحث عن عمل يف طرابلس يؤّمن لنا دخًال بسيًطا 
يساعدنا يف مواجهة الرفيق األمني الذي بقي حمافًظا عىل وفائه لنا والتصاقه بنا خصوًصا يف 

تلك الفرتة، وأعني الفقر.
وخالل هذه الفرتة اكتشفت مييل نحو الكتابة. كتبت أشياء وصفها بعض من قرأها 
بأّنها غريبة. وأذكر أّني كتبت قّصة قصرية بعنوان صخرة امليعاد مل يصّدق أحد أّني 

أنا كاتبها.
نزلت إىل طرابلس ويف نّيتي العمل يف أي جمال يتوّفر يل. فوجدت قريًبا يل يعمل 
الكاراج،  يف  فقط  اسبوعني  أمضيت  بانتظاري.  السّيارات  كهرباء  لتصليح  كاراج  يف 
لريات  عرش  تقاضيت  الكاراج.  يف  الناس   نوعّية مع  وال  اآللة  مع  أتآلف  مل  أّنني  إذ 
يب  استقّر  حتى  أخرى  إىل  حماولة  من  تنّقلت  ذلك  بعد  األسبوعني.  عمل  عن  غري  ال 
مكتب  إىل  انتقلت  هناك  ومن  الكاتبة.  اآللة  عىل  الرضب  لتعليم  مكتب  يف  املطاف 
بعدها  سافرت  األشهر،  وبعض  سنة  زهاء  فيه  عملت  حيث  نرص،  موريس  املحامي 
إىل الكويت بحًثا عن عمل يدر عّيل ماًال كافًيا لسّد احلاجيات. كان ذلك يف مطلع 
وإىل  طرابلس...  إىل  فعدت  واحد،  شهر  من  أكثر  أمكث  مل  أّني  غري   ،١٩٥٥ العام 
الصحافة  كلّية  مراسلة  بالتايل  واستأنفت  عميل  استأنفت  حيث  نفسه،  املحامي  مكتب 
المتحانات  ترّشحت  حيث  حمّلي  معهد  يف  الليلّية  الدراسة  متابعة  وكذلك  القاهرة  يف 

األّول. القسم  الثانوّية  الشهادة 
يف ذلك العام أنشأت احلكومة مصلحة التعمري عىل أثر الزلزال الذي رضب جزًءا من 
البالد. فعّينني املحامي مراقًبا قانونًيا عىل االستمالكات براتب إضايف. ورغم ازدياد أعباء 
يف  وأنرشها  صغرية  مقاالت  أكتب  بدأت  ّمث  الدروس.  متابعة  عن  أنقطع  مل  فإّني  العمل 

الصحافة املحّلية بأسامء مستعارة، لعدم ثقتي مبا أكتبه.
مع بداية العام ١٩٥٦ جتّرأت عىل الكتابة باسمي الكامل، فأرسلت مقاالت عّدة إىل 
جريدة النهار، وهي اجلريدة األوىل، حيث نرشت مجيعها يف زاوية بريد القّراء، ّمث اكتشفت 
ذات يوم، أّن واحًدا من املقاالت التي كنت أرسلها قد رّقي إىل تعليق سيايس يف صفحة 

اجلريدة األساسّية... وبتوقيعي.
الشامل  أدباء  من  نفر  مع  طرابلس  يف  للكّتاب  مجعّية  أّسست  قد  كنت  وبعدما 
وأصدرنا جمموعة طريفة بعنوان ٧ قصص لكل واحد مّنا قّصة.. وقّصتي كانت بعنوان 
أرشف عاهرة أقامت عّيل أوساًطا حمافظة... بعد ذلك وجدت نفيس فجأة أنتقل إىل 
بريوت وأقّدم نفيس إىل غّسان تويني، الذي فوجىء بصغر سّني، وكان يظنني رجًال 
يف  حمّرًرا  رصت  هكذا  بعد.  ذقنه  تكتمل  مل  صبي  أمام  به  فإذا  يل.  قال  كام   ،عمالًقا
احلزب  هبا  قام  التي  االنقالب  حماولة  أثر  عىل  السجن  دخلت   ١٩٦١ سنة  آخر  النهار. 



الياس الّديري ٥٣٧

 

مؤّلفاته:
أ) الروايات والقصص:

الرجل األخري، بريوت، دار املجاين، ١٩٦١.   -١
رواية.

احلضارة،  دار  بريوت،  الصمت،  جدار   -٢
١٩٦٣. رواية.

الطريق إىل مورينا، بريوت، دار املكشوف،   -٣
١٩٦٩. رواية.

اخلطأ، بريوت، دار النهار، ١٩٧١. قصص.  -٤
تبقى وحيًدا وتندم، بريوت، غالريي واحد،   -٥

١٩٧٤. رواية.
الفارس القتيل يرتّجل، بريوت، دار النهار،   -٦

١٩٧٩. رواية.

املؤّسسة  بريوت،  العرتوق،  إىل  الذئب  عودة   -٧
اجلامعّية للدراسات والنرش، ١٩٨٢. رواية.

ب) دراسات ومقاالت:
فغايل،  مطبعة  بريوت،  الساعة،  حديث   -١

١٩٦٦. مقاالت.
بريوت،   ،(١٩٧٠ (لبنان  السياسّية  املوسوعة   -٢
دار النهار، ١٩٧٠. قّصة السياسة يف لبنان منذ 

١٩٢٢ حتى ١٩٧٠.
املؤّسسة  بريوت،  الرئيس؟  يصنع  من   -٣
 .١٩٨٢ والنرش،  للدراسات  اجلامعّية 
تشرتك  التي  والفئات  لبنان  حرب  قّصة 
االنتداب  منذ  لبنان  رئيس   صناعة يف 

اليوم. حتى  الفرنيس 

السوري القومي االجتامعي. ولدى مغادريت السجن أواسط ١٩٦٢ مل أجد مكاين يف 
النهار. فانتقلت إىل احلياة، لشهرين مث الرواد، ّمث استقّريت يف جريدة الصفاء حتى العام 
١٩٦٦، عدت بعدها إىل النهار. العام ١٩٧٧ أصدرت يف باريس النهار العريب والدويل 

وال أزال رئيس حتريرها.



 ٥٣٨

عبد اهللا عيل راجع
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٤٨ يف سال، املغرب.
وفاته: ١٩٩٠. 

ثقافته: تعّلم يف مدرسة الصالح االبتدائّية، الدار البيضاء، ١٩٥٦؛ فمدرسة عبد الكرمي 
وحصل  فاس  يف  اجلامعة  دخل  و١٩٦٥-١٩٦٨.   ١٩٦١-١٩٦٤ البيضاء،  الدار  حللو، 
عىل اِإلجازة يف األدب العريب كام حصل عىل شهادة الدروس املعّمقة يف الرباط، سنة 
الرياض،  املعارص،  املغريب  الشعر  حول  العليا  الدراسات  دبلوم  عىل  وحصل   .١٩٧٧

.١٩٨٠-١٩٨٤

حياته يف سطور: مدّرس، مساعد مدير، حارس عام بالثانوي. كان عضو كّل من اّتحاد 
كّتاب املغرب واّتحاد األدباء العرب واّتحاد الكّتاب األفرو أسيوّيني والنقابة الوطنّية للتعليم. 
وكان له عضوّية يف الكونغرس العايل للشعر الذي نّظم مبراكش، ويف االّتحاد الوطني لطلبة 
واالّتحاد   (١٩٦٩) وفرنسا   (١٩٦٩) واسبانيا   (١٩٦٨) اجلزائر  زار  فاس.  بجامعة  املغرب 

السوفيايت (١٩٧٩) واللوكسمبورغ (١٩٦٩). متزّوج وأعقبه بنتان.

السرية:
انتقلُت من سال إىل الدار البيضاء حينام اضطّرت أرسيت إىل االنتقال فقد كان والدي من 
التعليم  إىل  انتقلت  بالبيضاء،   Casa فرنسّية مدرسة  يف  أّولية  دراسة  وبعد  األمن.  رجال 
االبتدائي أثناء استقالل املغرب.. كانت ظروف حيايت وأنا صغري صعبة للغاية سّيام واألرسة 
تتكّون من سبعة أفراد آخرين ينبغي أن يدخلوا املدرسة أو يتابعوا دراستهم، وال أنكر أّن 
لوالديت أكرب الفضل يف أّنها استطاعت أن توّفر مسكًنا، وهي سيدة بيت فقط، وأن توّفر 
لكّل واحد مّنا جماًال لالستمرار يف الدراسة وأذكر جّيًدا أّنها باعت الثّالجة حني حصلت 
عىل البكالوريا وانتقلت إىل فاس طالًبا جامعًيا، إذ أّن املنحة التي كانت ختّصص للطلبة 
مل يكن احلصول عليها إّال بعد مرور أشهر. وبثمن الثّالجة استطعت العيش يف فاس قبل 
احلصول عىل املنحة. كام أذكر جّيًدا أّنها قبل حصويل عىل البكالوريا تبعتني حتى مدينة 
وظّلت  شهًرا..  عرش  مثانية  لفرتة  العسكرّية  اخلدمة  إىل  الفصل  من  أخذوين  يوم  احلاجب 

تزورين أينام انتقلت وأنا جمّند.



عبد اهللا عيل راجع ٥٣٩

الدار  يف  بفاس  لألساتذة  العليا  املدرسة  من  ختّرجي  بعد  أستاًذا  أعّين  أن  أمتّنى  كنُت 
البيضاء قريًبا من بيتنا، فيل عالقة شبه صوفّية مع أبوّي.. لكّن الوزارة عّينتني بالفقيه بن 
صالح وهي مدينة صغرية يف نواحي بني مالل تبعد عن الدار البيضاء مقدار ١٧٠ كلمًرتا.. 
وقد عانيت من الوحدة الكثري إذ أّن هذا التعيني أبعدين فرتة عن متابعة دراستي العليا كام 
أبعدين عن أرسيت. ويف الفقيه بن صالح تزّوجت إحدى طالبايت، وهي اآلن أستاذة ملادة 
االنجليزّية بنفس املؤّسسة التي أعمل هبا، غري أّنني عدت إىل الدار البيضاء بعد مخسة أعوام 
من التدريس ألشتغل حارًسا عاًما بإحدى الثانوّيات (مساعًدا للمدير)، ويف الدار البيضاء 
وضعت زوجتي ابنتينا (مجعان وندى)، ويف الدار البيضاء أيًضا استطعت أن أتابع دراستي 
(دبلوم  الثالث  السلك  دكتوراه  عىل  حصويل  حدود  إىل  بالرباط  اآلداب  بكّلية  اجلامعّية 

الدراسات العليا) مبيزة حسن جًدا.
ليس يف حيايت ما هو مثري غري أّن املعاناة تظّل جزًءا من صخرة سيزيف التي أشعر 
أّنني أمحلها عىل كتفّي إىل األبد. هناك رسالة الشعر إذ ال يوجد فنان يطيق الواقع عىل حّد 
تعبري نيتشه وأنا أحاول أن أرسم يف قصائدي صورة أفضل لِإلنسان.. اِإلنسان الذي ينبغي 
أن يكون، ال ما هو كائن، وأن أغرس يف هذه القصائد تلك القيم اِإلنسانّية اخلالدة التي 
ينتفي الشعر وينعدم إذا مل يناد بتحقيقها. وألّنني أمحل هذا اجلزء من صخرة سيزيف. يظّل 
مزاجي أقرب إىل الكآبة.. وتصطبغ بعض اللحظات يف حيايت الشخصّية بنوع من النزيف 
الداخيل فأنا مل أعثر بعد عىل وجودي كام ينبغي أن يكون... وتظّل مستقبلّية ماياكوفسكي 
وعناد لوركا الوجهني احلقيقّيني لعملتي... لكن أمجل اللحظات يف حيايت هي تلك التي 
أقرأ فيها قصائدي أمام مجهوري... ففي هذه اللحظات فقط أحس بأّنني أّديت بعًضا من 
رسالتي يف األرض، أليس الشاعر نبّي، األّم وطفلها، يف الوقت نفسه؟ مهومي اآلن تتوّزع 
بني احلريق الذي يبتلع الوطن العريب جزًءا جزًءا، وبني الواقع الداخيل يف وطني، وبني مهومي 
الفردّية فأنا ككّل الكّتاب املغاربة اجلادّيني أعاين من أزمة النرش، إذ عّيل أن أبيع حذائي إن 
ا أن أعتني  اقتىض األمر ألسّدد ديون الطابع والنارش.. وعّيل بحكم أّنني أكرب األبناء سنًّ
بوالدي الذي حارب مع اجليش الفرنيس أثناء االحتالل االملاين ّمث انخرط يف سلك رجال 
الرشطة ّمث تقاعد أخًريا لتقطع ساقه اليرسى نتيجة تسّوس مل ينفع معه عالج. وعّيل أن أوّفر 
البنتّي مسكًنا متواضًعا مل أستطع حلّد اآلن حتقيقه للظروف املادّية التي يعيشها رجل التعليم 
يف بلدي. عّيل أن أبحث عن جبهة هدوء ال حرب فيها وال بنادق... لكّنني أينام وّليت ال 
أرى وجهي وال أرى إّال الدماء واخلناجر واخلديعة! أنوي مستقبًال حتضري دكتوراه الدولة 
يف جامعة السوربون حول الذات الربوميتوسية يف الشعر العريب املعارص. فأنا أحّضر اآلن 
اخلطوط العريضة هلذا املرشوع الذي أريد له أن يكون مرشوًعا جدًيا وطالئعًيا عىل مستوى 
كأستاذ  للعمل  باالنتقال  احلالّية  وضعّيتي  أغري  وقد  بفرنسا.  حتّضر  التي  اجلامعّية  الرسائل 



عبد اهللا عيل راجع  ٥٤٠

 

مؤّلفاته 
أ) شعر:

اهلجرة إىل املدن السفىل، الدار البيضاء، مطابع   -١
دار الكتاب، ١٩٧٦.

البيضاء،  الدار  البحار،  وليرشبوا  سالًما   -٢
منشورات الثقافة اجلديدة، ١٩٨٢.

اياد كانت ترسق القمر، الدار البيضاء، دار   -٣
النرش املغربية، ١٩٨٨.

ب) دراسات ومقاالت:
الشهادة  (بنية  دراسة  املعارص،  املغريب  الشعر   -١
العليا  الدراسات  دبلوم  وهو  واالستشهاد: 

تكّلفت   .١٩٨٤/٧/٤ يف  عليه  حصلت  الذي 
بنرشه منشورات اجلامعة باملغرب).

البيضاء،  الدار  املعارصة،  املغربية  القصيدة   -٢
منشورات عيون، ١٩٨٧.

عن املؤّلف:
وعامل  ص ١٢؛   ،١٩٩٠/٧/٣١ السفري،   -١

الكتب،١٩٩١/١٠، ص ٦١٢. النعية.

جامعي ابتداء من املوسم القادم فلرّبام أسرتيح عىل األقّل من الروتني االداري الذي يكاد 
خينقني بعد أن عشته أزيد من سبع سنوات بالتامم والكامل. أفرّبام يساعدين ذلك أكثر عىل 

االهتامم مبرشوع الرسالة اجلامعّية التي أنوي حتضريها. 



٥٤١ 

هاين محّمد عيل الراهب
النوع األديب: روائي، كاتب قصص.

والدته: ١٩٣٩ يف مشقيتا، سورية.
وفاته: ٢٠٠٠.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة مشقيتا االبتدائّية، ١٩٤٦-١٩٥٠؛ فثانوّية البنني، الالذقّية، ١٩٥٠-
١٩٥٤؛ دخل جامعة دمشق، ١٩٥٧-١٩٦١، ونال الليسانس؛ ّمث الدبلوم، ١٩٦١-١٩٦٢؛ 
التحق باجلامعة األمريكّية يف بريوت لنيل املاجستري، ١٩٦٣-١٩٦٥؛ دخل جامعة اكسرتا، 

انكلرتا وحصل عىل الدكتوراه، ١٩٧١-١٩٧٣.

حياته يف سطور: التعليم يف مدارس ثانوّية؛ العمل اِإلداري يف وزارة الرتبية، ١٩٦٥-١٩٦٦. 
ّمث التعليم اجلامعي يف قسم اللغة االنجليزّية. عضو كّل من نقابة املعّلمني واّتحاد الكّتاب 
-١٩٦٢ بلبنان  أقام   .(١٩٥٠-١٩٧٠) االشرتاكي  العريب  البعث  وحزب  سورية  يف  العرب 

١٩٦٥، وزار مرص (١٩٦١، ١٩٦٨، ١٩٧٥) واجلزائر (١٩٧٥) وتونس (١٩٧٧، ١٩٧٨)، 
كام زار االّتحاد السوفيايت (١٩٦٨) وانكلرتا (١٩٧١-١٩٧٣) وفرنسا (١٩٧٢). متزّوج وله 

ابن.

السرية:
ولدُت يف بيئة فّالحية فقرية، يف إحدى قرى الساحل السوري اجلبلّية. كان والدي أخرس، 
وقد عمل خّياًطا يف مدينة الالذقّية بعض الوقت، ومرابًعا عند االقطاعي معظم الوقت. 
وكانت والديت أّمية. ولعل أبرز ذكريات الطفولة باِإلضافة إىل الفقر ومجال الطبيعة، املوت 

الذي أخذ مخسة من أخوايت حتى عام ١٩٤٥، وأيب عام ١٩٥٠، وأّمي عام ١٩٥٥.
يف املدينة، وقد جئتها للدراسة االعدادّية والثانوّية، كان شيًئا فظيًعا أن يبدو عّيل أّني 
فّالح. ذلك كان يعني الدونّية والسخرّية والنبذ، عىل األقّل حتى هناية املرحلة االعدادّية. 
عىل أّنه مل حيّل دون ورّمبا كان حافًزا عىل نشاطني رئيسّيني مارستهام منذ عام ١٩٥٠ وما 

أزال: األدب والسياسة.
عام ١٩٥٧ فزُت مبنحة جامعّية للحصول عىل الليسانس يف األدب االنكليزي. بعد 
التخّرج ١٩٦٢ عّينت مدّرًسا يف حمافظة إدلب، حيث شاهدت جمتمًعا آخر تقريًبا، بالنسبة 

للكواج االجتامعّية، والنفسّية، واألخالقات البرشّية املوغلة يف القدم.



هاين حمّمد عيل الراهب  ٥٤٢

 

مؤّلفاته:
أ) روايات:

املهزمون، بريوت، دار اآلداب، ١٩٦١.  -١
رشخ يف تاريخ طويل، دمشق، دار األجيال،   -٢

.١٩٧٠
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  وليلتان،  ليلة  ألف   -٣

العرب، ١٩٧٧.
الوباء، دمشق، اّتحاد الكّتاب العرب، ١٩٨١.  -٤
بلد واحد هو العامل، دمشق، اّتحاد الكّتاب   -٥

العرب، ١٩٨٥.
التالل، بريوت، دار اآلداب، ١٩٨٨. ج ١ يف   -٦

رباعّية.
خرضاء كاملستنقعات، بريوت، دار اآلداب،   -٧

.١٩٩٢
اآلداب،  دار  بريوت،  كاحلقول،  خرضاء   -٨

.١٩٩٣
رسمت خطأ يف الرمل، بريوت، دار الكنوز   -٩

األدبّية، ١٩٩٩.

خرضاء كالبحار، دمشق، دار املدى، ٢٠٠٠.   -١٠

ب) قصص:
األجيال،  دار  دمشق،  الفاضلة،  املدينة   -١

.١٩٦٩
اّتحاد  دمشق،  كيشوت،  دون  جرائم   -٢
بريوت،  ط ٢،  ١٩٧٨؛  العرب،  الكّتاب 
والنرش،  للدراسات  العربّية  املؤّسسة 

.١٩٨٨
أخرى،  وقصص  سمسمة  كالعلقم:  خرضاء   -٣

بريوت، دار الكنوز األدبّية، ٢٠٠٠.

ج) دراسات ومقاالت:
االنجليزّية،  الرواية  يف  الصهيونّية  الشخصّية   -١
ف.)،  ت.  (م.  األبحاث  مركز  بريوت، 
 .١٩٧٤ العايل،  التعليم  وزارة  دمشق، 

(باالنجليزّية).
منظور واحد ومخسة مؤّلفني، دمشق، جامعة   -٢

دمشق، ١٩٧٩. (باالنجليزّية).

بعد ذلك مبارشة فزُت مبنحة من اجلامعة األمريكّية يف بريوت، كي أحصل عىل شهادة 
املاجستري. وقد فعلت، هذا االنتقال إىل جمتمع ليربايل يلّبي الكثري من احلاجات الطبيعّية 
ومنذ  واحلياة.  الذات  تناقضات  من  أبرز  مبا  احلّب  عن  البحث  مشكلة  عّمق  لِإلنسان، 
ذلك احلني فوجئت، وما أزال، بحقيقة أّن الشخصّية العربّية مل تتغّير كثًريا منذ تبلورت يف 

اجلاهلّية.
جتربتي يف حزب البعث العريب االشرتاكي انتهت عام ١٩٧٠. وقد اتضح يل يومها أّن 
هذا احلزب لن يكون أكثر من تعبري عن نشوء الطبقة املتوّسطة يف سورية (والبالد العربّية) 
وقد   (١٩٦٦-١٩٧٦) الزواج  يف  جتربتي  وكانت  اجليش.  بواسطة  السلطة  عىل  واستيالئها 

القت فشًال مماثًال.
أوفدت عام ١٩٧١ للحصول عىل دكتوراه يف األدب االنجليزي احلديث من جامعة 
اكسرتا، بانكلرتا. وقد فعلت. ومنذ عام ١٩٧٣ رصت مدّرًسا، فأستاًذا مساعًدا، يف قسم 
اللغة االنجليزّية بجامعة دمشق. ويبدو أّن حيايت قد استقّرت عىل نسق هنائي ومريح منذ 

زواجي الثاين عام ١٩٧٧.



هاين حمّمد عيل الراهب ٥٤٣

 

عن املؤّلف:
وعبد  قّباين  نزار  رسائل  االكتشاف:  هبجة   -١
بّسام  اىل  الراهب  وهاين  البيايت  الوهاب 
فرنجّية، بريوت، املؤسسة العربّية للدراسات 

والنرش، ٢٠٠٣.

مقاالت:
اآلداب، كانون األول/شباط ١٩٩٦، ص ١١.  -١

النهار، ١٩٩٩/٩/١٧، ص ٢١.  -٢

احلياة، ١٩٩٩/٩/٢٤، ص ٢٢.  -٣
Banipal, 2000, 7, p. 82, 9, p. 36.  -٤

مقابالت:
السفري، ١٩٨٥/١٢/١٦، ص ١٠.   -١

االسبوع األديب، ١٩٨٦/٦/٥، ص ٨.   -٢
الكفاح العريب، ١٩٩٠/١٢/٣، ص ٤٢-٤٣.   -٣

مراجعات الكتب:
خرضاء  عن   :٥٩ ص   ،١٩٩٦ أيار  اآلداب،   -١

كاملستنقعات.



 ٥٤٤

مبارك أحمد ربيع
النوع األديب: روائي، كاتب قصص.
والدته: ١٩٣٥ يف بنمعاشو، املغرب.

حللو  الكرمي  عبد  مدرسة  ّمث  البيضاء،  الدار  يف  االبتدائّية  االّتحاد  مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
الثانوّية، الدار البيضاء؛ دخل جامعة حمّمد اخلامس وحصل عىل دكتوراه يف عمل النفس.

حياته يف سطور: معّلم يف مدارس ثانوّية؛ ّمث أستاذ باجلامعة يف قسم عمل النفس يف كّلية 
اآلداب. عضو اّتحاد كّتاب املغرب ونائب الرئيس يف االّتحاد نفسه، ١٩٨٥. حاز عىل جائزة 
اّتحاد كّتاب املغرب للقّصة القصرية سنة ١٩٦٦، كام حاز جائزة املغرب العريب سنة ١٩٧١ 
(بتونس) لروايته: الطّيبون. فاز باجلائزة األوىل من املجمع اللغوي بالقاهرة، ١٩٧٥، لروايته: 

رفقة السالح والقمر. لقد زار كّل البالد العربّية تقريًبا وأغلب البالد األوروبّية. متزّوج.

جوائز وأوسمة: فاز بجائزة الرواية يف أصيلة/آب ٢٠٠٨.

السرية:
من  كمل  مثانني  مسافة  عىل  البيضاء  الدار  رشق  جنوب  بنمعاشو  بقرية   ١٩٣٥ سنة  ولدُت 
هذه املدينة. وتقع القرية عىل هنر أّم الربيع، وهي قرية مجيلة تدخل حالًيا ضمن عاملة مدينة 
القبائل  من  ويعاملون  الرشيف،  بالنسب  باعتزازهم  بنمعاشو  قرية  سّكان  يتمّيز  سطات. 
املجاورة هلم عىل هذا األساس. وقد وقع الرتكيز احلضاري املتمّثل يف بناء بعض املصانع 
عىل هذه القرية من قبل املستعمر الفرنيس منذ بداية القرن نظًرا ملوقعها حيث شّيد هبا أّول 
مصنع لتوليد الطاقة الكهربائّية مع السّد سنة ١٩٢٧. باِإلضافة إىل مصنع لتكرير ماء الرشب 

املّتجه إىل الدار البيضاء.
املصنعني  يف  وعاميل  زراعي  بني  ما  النشاط  يتقاسمون  السّكان  جعل  الوضع  هذا 

األساسّيني املذكورين، كام جعل القرية مركز استقطاب برشي.
وقع الرتكيز عىل العامل القروي باملغرب منذ بداية القرن هادًفا عىل اخلصوص إىل انتزاع 
األرايض اجلّيدة من أصحاهبا، وتيسري ملكّيتها لألجانب كأشخاص أو رشكات. وكان 
نصيب قرية بنمعاشو كبًريا من هذا الرتكيز نظًرا ملا هلا من موقع وأمهّية بوجودها عىل هنر 
عظيم هو هنر أّم الربيع؛ وقد جر هذا الوضع كثًريا من البالء عىل السكان املزارعني وتسّبب 

يف سلب كثري من أراضيهم وهتجريهم بالتايل إىل الدار البيضاء.



مبارك أمحد ربيع ٥٤٥

 

مؤّلفاته:
سّيدنا قدر، الرباط، مكتبة املعارف، ١٩٦٩.   -١

قصص.

الطّيبون، الدار البيضاء، دار الكتاب، ١٩٧٢.  -٢

دار  البيضاء،  الدار  والقمر،  السالح  رفقة   -٣
الثقافة، ١٩٧٦.

التونسّية،  الدار  تونس،  الشتوّية،  الريح   -٤
ط ٢،  املعارف؛  مكتبة  الرباط،  ١٩٧٧؛ 

.١٩٧٩

درست بكّتاب القرية ما يدّرس من القرآن وأّوليات القراءة والكتابة ّمث هاجرت مع 
لفرتة  فدرست  تقدير،  أكثر  عىل  عمري  من  السادسة  حوايل  يف  البيضاء  الدار  إىل  أرسيت 
قصرية بالكّتاب ّمث انتقلت إىل املدارس احلكومّية وهي املدارس الرسمّية التي أنشأهتا فرنسا 
إذ ذاك وكانت تسّمى املدارس اِإلسالمّية، حيث تدّرس هبا اللغة الفرنسّية أساًسا بجانب 
حصص معدودة للغة العربّية. ويبدو أّنني كنت موّفًقا يف دراستي إذ ذاك وكان املعّلمون 
الفرنّسيون معجبني مبخايل نجابتي، يدّل عىل ذلك أّنني عندما انقطعت عن الدراسة ظّلوا 
يسعون ورائي ويبحثون عن طريق السلطة املحّلية الرجاعي، وقد بلغ احلال هبم أن استدعوا 
أهيل الستنطاقهم يف شأين استنطاًقا كاد يبلغ الزّج هبم يف السجن أو هتديدهم بذلك إذا مل 
أستأنف دراستي، وقد بّرر األهل انقطاعي ذاك بأّنني عدت إىل القرية. أّما السبب احلقيقي 
يردده  كان  ملا  شخصّية  بصفة  استهوتني  قد  احلّرة  الوطنّية  املدارس  أّن  فهو  النقطاعي، 
الوطنّية.  املناسبات  يف  وخطب  متثيلّيات  من  يعرضونه  وما  وطنّية،  أناشيد  من  تالميذها 
التالميذ  وكان  وهيئات.  أشخاص  من  الوطنّيني  هبّمة  أّسست  قد  املدارس  هذه  وكانت 
هبا يدفعون أجر تعليمهم. أّما الربامج فكانت مرّكزة عىل اللغة العربّية مع حصص معدودة 
للفرنسّية كلغة. حصلت عىل الشهادة االبتدائّية سنة ١٩٥٠ ووجلت املدارس الثانوّية احلّرة 
املرحلة  هذه  يف  شغفت  وقد  البيضاء  بالدار   (Lahlou) حللو  الكرمي  عبد  كمؤّسسة  أيًضا 
ونضال  القرية  بجّو  كثًريا  تأّثرت  وقد  العربّية.  إىل  واملرتمجة  العربّية  األدبّية  الكتب  بقراءة 
احلّرة  املدارس  وأساتذة  معّلمي  يف  اِإلخالص  وبروح  املستعمر،  ضّد  والعّمال  الفّالحني 
الوطنّية وباجلّو السيايس العام إىل أن انفجرت األزمة السياسّية بني فرنسا واملغرب سنة ١٩٥٢ 
حيث نفي امللك حمّمد اخلامس وأرسته وزّج بالوطنّيني يف السجون وأغلقت املدارس احلّرة 
وّرشد من فيها. وجدت نفيس خارج املدرسة يف هذه الظروف ففتحت مكتبة صغرية 
أتاحت يل الفرصة لالّطالع ولكّنها مل تكن ناجحة من حيث املكسب فحاولت التدريس يف 
بعض املدارس الصغرية احلّرة التي مل تغلق إذ ذاك أو فتحت من جديد. ّمث دخلت مدرسة 
املعّلمني سنة ١٩٥٨ أي بعد سنتني من استقالل املغرب. وظللت أتابع دراستي، ويف سنة 
١٩٦٣ بدأت أتابع دراستي اجلامعّية بالرباط وبعد التخّرج اشتغلت أستاًذا للفلسفة باملدارس 

الثانوّية ويف سنة ١٩٧٠ عّينت أستاًذا حماًرضا بقسم عمل النفس بكلّية اآلداب.



مبارك أمحد ربيع  ٥٤٦

 

دّم ودخان، تونس، الرباط، مكتبة املعارف،   -٥
١٩٨٠، ط ١، طرابلس (ليبيا)، الدار العربّية 

للكتاب، ١٩٧٥.
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  زمانه،  بدر   -٦

للدراسات والنرش، ١٩٨٣.
رحلة احلّب واحلصاد، بريوت، دار اآلداب،   -٧

١٩٨٣. قصص.
العربّية  الدار  تونس،  الطفل،  عواطف   -٨

للكتاب، ١٩٨٤. دراسة سيكولوجّية.
بالوسط  وعالقتها  األطفال  خماوف   -٩
االجتامعي... الرباط، جامعة حمّمد اخلامس، 

.١٩٩١
النجاح  مطبعة  البيضاء،  الدار  السعود،  برج   -١٠

اجلديدة، ١٩٩٠. 
البّلور املكسور، الدار البيضاء، مطبعة النجاح   -١١

اجلديدة، ١٩٩٦.
النجاح  مطبعة  البيضاء،  الدار  جبالنا،  من   -١٢

اجلديدة، ١٩٩٨.
درب السلطان، الدار البيضاء، مطبعة النجاح   -١٣

اجلديدة، ١٩٩٩-٢٠٠٠.
(وهي ثالثية تشتمل: نور الطلبة، ١٩٩٩، ظل   

األحباس، ١٩٩٩، ونزهة البلدية، ٢٠٠٠).

املغريب،  الثقايف  املركز  بريوت،  اليامم،  طوق   -١٤
.٢٠٠٨

صار...غدا، احتاد كتاب املغرب، ٢٠٠٩.  -١٥

عن املؤّلف:
أصوات  جميد:  الرمحن  عبد  الربيعي*،   -١
العربّية،  القّصة  يف  مقاالت  وخطوات، 
والنرش،  للدراسات  العربّية  املؤّسسة  بريوت، 
الريح  رواية  حتليل  ص ١٨٨-١٩٤.   ،١٩٨٤

الشتوّية.

مراجعات الكتب:
عن  ص ١٩٤   ٧  ،١٩٨٠ (بغداد)،  االقالم   -١

الطيبون.
 ،١٩٩٥ الثاين/شباط،  كانون  اآلداب،   -٢

ص ١١٢.

مقابلة:
املغربّية  الثقافة  من  عالمات  بول:  شاوول*،   -١
العربّية للدراسات  املؤّسسة  بريوت،  احلديثة، 

والنرش، ١٩٧٩، ص ٥٧-٦١.



٥٤٧ 

َبْيعي عبد الرحمن مجيد الرُّ
النوع األديب: روائي، كاتب قصص.
والدته: ١٩٣٩ يف النارصّية، العراق.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة امللك فيصل األّول، النارصّية، ١٩٤٨-١٩٥٣؛ فاملتوّسطة العربّية، 
فأكادميّية  ١٩٥٦-١٩٥٩؛  بغداد،  اجلميلة،  الفنون  معهد  دخل  ١٩٥٣-١٩٥٦؛  النارصّية، 

الفنون اجلميلة، ١٩٦٤-١٩٦٨؛ وحصل عىل ليسانس فنون تشكيلّية.

حياته يف سطور: مارس التدريس والصحافة والعمل الدبلومايس يف لبنان وتونس. كان 
يف  الكّتاب  اّتحاد  من  كّل  عضو   .١٩٨٣-١٩٨٥ بريوت،  يف  العراقي  الصحفي  املستشار 
التشكيلّيني  الفّنانني  ومجعّية  العريب  الصحفّيني  واّتحاد  العراق  يف  الصحفّيني  ونقابة  العراق 
يف العراق. أقام بلبنان، ١٩٧٨-١٩٧٩ و١٩٨٣-١٩٨٥؛ وبتونس، ١٩٧٩-١٩٨٣. وزار كّل 
فرنسا  أوروبا  يف  زار  كام  وليبيا  والبحرين  والكويت  واجلزائر  واملغرب  وسورية  مرص  من 
واسبانيا  االّتحادية  واملانيا  وبلغاريا  والنمسا  وسويرسا  وايطاليا  واليونان  وقربص  وبريطانيا 

وايران واالّتحاد السوفيايت وكازجستان. متزّوج وله ابن وابنة.

السرية:
ولدُت يف مدينة النارصّية جنويب العراق عام ١٩٣٩ من أرسة حترتف املهن احلّرة ولكّنها 
أفراد  من  الكثري  زال  وما  املدينة  هذه  سكان  جّل  شأن  شأهنا  فّالحي  أصل  من  تنحدر 
أرسيت - أو قبيلتي إن شئنا الدّقة - يسكنون القرى املتوّزعة عىل امتداد هنر الغراف املتفّرع 

.أبو هاون من دجلة عند مدينة الكوت، وخاصة قرية
بدأت بقراءة القرآن عند املّال قبل أن أدخل املدرسة، وبعد أن أمتمت قراءة القرآن 
دخلت املدرسة وكان اسمها املدرسة الغربّية ّمث حّول اسمها إىل مدرسة امللك فيصل 
األّول. أمتمت يف هذه املدرسة دراستي االبتدائّية، وكنت قد جئت بدرجات عالية جًدا 

يف امتحان البكالوريا وكان ترتيبي الثالث بني آالف الطالب وعرشات املدارس.
يف  سنوّية  مسابقة  تقام  أن  النارصّية  مدينة  يف  جرت  العادة  بأّن  أذكر  أن  هنا  وأحّب 
رّشحتني  وقد  الرياضية.  املباريات  مثل  متاًما  هلا  ممّثًال  مدرسة  كّل  فيها  ترّشح   اِإلنشاء
مدرستي لذلك وفزت باجلائزة األوىل بني أكثر من مئة متسابق. أّما موضوع مسابقة اِإلنشاء 

.صف قرية تتعّرض لعاصفة فكان
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يف املدرسة االبتدائّية كنت األبرز يف الرسم أيًضا، كام قمت بتمثيل بعض األدوار 
.فتح األندلس يف مرسحّية طارق بن زياد املرسحّية املدرسّية بينها شخصّية

الفنون  معهد  يف  أن أدرس الرسم  واقتنعت بأّن عّيل  املتوّسطة بدأت أحّدد غايايت  يف 
اجلميلة ببغداد. وبدأت هذه الفكرة تلّح عّيل كثًريا. األمر الذي كانت تعارضه عائلتي والتي 

تريد يل توّجًها آخر يف اجليش خاصة.
ومل أبَق ذلك الطالب البارز يف الدروس رغم أّنني كنت أنجح برتتيب (الثالث) عىل 
الصف غالًبا، وكانت درجايت يف الرياضّيات والدروس العلمّية من كيمياء وفيزياء واطئة 

بالقياس إىل درجايت يف الدروس األدبّية وخاصة اللغة العربّية.
انضممت إىل معهد الفنون اجلميلة ببغداد قسم الرسم بعد أن اجتزت امتحان القبول 
بتفّوق وكان ذلك عام ١٩٥٦-١٩٥٧ وختّرجت عام ١٩٥٨-١٩٥٩ وعّينت معّلًما للرسم يف 
مدينة النارصية، واستطعت أن أحّرك اجلّو الفّني يف هذه املدينة وخاّصة أّن الظروف كانت 
مواتية سياسًيا حيث قامت ثورة متوز ١٩٥٨ وأسقطت النظام امللكي لتقيم بدًال عنه النظام 

اجلمهوري.
تأّثر  أّي  أبِد  ومل  واملاركسّية،  الوجودّية  ما بني  خليًطا  يومذاك  السياسّية  ميويل  كانت 
بتوّجهات طفولتي الدينّية حيث كنت بعيًدا عن أداء أّي طقس ديني حتى يومنا هذا رغم 

أّنني مؤمن.
وبعد أن اختلطت األحداث السياسّية يف العراق بعد عام ١٩٦٣ قّررت االستقالة من 
التدريس والسفر إىل بغداد، وكانت أكادميّية الفنون اجلميلة قد فتحت حديًثا فدخلتها ويف 
قسم الرسم أيًضا. وبدأت العمل الصحفي منذ ذلك التاريخ، كام بدأت كتابة الشعر والقصة 
والرواية، وأصدرت عام ١٩٦٦ أّول جمموعة قصصّية يل هي السيف والسفينة والتي اتفق 

اجلميع عىل أّنها رشارة التجديد يف مرحلة الستينات، ويف جمال القّصة العراقية القصرية.
ختّرجت من أكادميّية الفنون اجلميلة وعّينت مدّرًسا لفرتة قصرية وبعد قيام ثورة متوز 
الثانية عام ١٩٦٨ انضممت إىل وزارة الثقافة واِإلعالم وما زلت فيها رغم أّنني نسبت 

للعمل اخلارجي منذ عام ١٩٧٨ ويف مهّمات ثقافية وإعالمّية.
أعمل حالًيا مستشاًرا صحفًيا يف السفارة العراقّية ببريوت. وتزّوجت عام ١٩٧٠ ويل 

ولدان فقط.
بريوت ١٩٨٣/١٢/٢٨ 
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

ط ٢،  ١٩٦٦؛  بغداد،  والسفينة،  السيف   -١
القاهرة، دار الثقافة اجلديدة، ١٩٧٦؛ ط ٣، 

بريوت، دار الطليعة، ١٩٧٩.
العرصّية،  املكتبة  بريوت،  الرأس،  يف  الظّل   -٢

.١٩٦٨
وجوه من رحلة التعب، النجف، دار الكلمة،   -٣
١٩٦٩؛ ط ٢، بريوت، دار الطليعة، ١٩٧٨.

النهضة،  مكتبة  بغداد،  األخرى،  املواسم   -٤
١٩٧٠؛ ط ٢، بريوت، دار القمل، ١٩٧٠.

عيون يف احلمل، دمشق، اّتحاد الكّتاب العرب،   -٥
١٩٧٤؛ ط ٢، بريوت، دار الطليعة، ١٩٧٩.

اِإلعالم،  وزارة  بغداد،  املدينة،  ذاكرة   -٦
١٩٧٥؛ ط ٢، بريوت، دار الطليعة، ١٩٧٩.

للكتاب،  العربّية  الدار  تونس/ليبيا،  اخليول،   -٧
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  ط ٢،  ١٩٧٧؛ 

للدراسات والنرش، ١٩٧٩.
األفواه، بريوت، دار اآلداب، ١٩٧٩.  -٨

ّرس املاء، بريوت، املؤّسسة العربّية للدراسات   -٩
والنرش، ١٩٨٣. قصص خمتارة.

صولة يف ميدان قاحل، بريوت، الدار العربّية   -١٠
للموسوعات، ١٩٨٤.

العربّية  املؤّسسة  بريوت،  القلب،  لشتاء  نار   -١١
للدراسات والنرش، ١٩٨٦.

ب) روايات:
الوشم، بريوت، دار العودة، ١٩٧٢.  -١

األهنار، بغداد، مكتبة الثورة العربّية، ١٩٧٤؛   -٢
ط ٢، بريوت، دار العودة، ١٩٧٨.

وزارة  منشورات  بغداد،  واألسوار،  القمر   -٣
دار  بريوت،  ط ٢،  ١٩٧٦؛  اِإلعالم، 
العودة، ١٩٧٩؛ ط ٣، تونس - ليبيا، الدار 

العربّية للكتاب، ١٩٨٢.
الوكر، بريوت، دار الطليعة، ١٩٨٠.  -٤

بريوت،  العرض،  خطوط  الطول..  خطوط   -٥
دار الطليعة، ١٩٨٣.

للدراسات  العربية  املؤسسة  واألسوار،  القمر   -٦
والنرش، ٢٠٠٣.

االفواه، دار اآلداب، ٢٠٠٦.  -٧

ج) شعر:
للحّب واملستحيل، بريوت، املؤّسسة اجلامعّية   -١

للدراسات والنرش والتوزيع، ١٩٨٣.
شهريار يبحر، بريوت، عامل الكتب، ١٩٨٥.  -٢

امرأة لكّل األعوام، صفحات حّب، بريوت،   -٣
عامل الكتب، ١٩٨٥.

دار  بريوت،  القلب،  خارطة  عىل  عالمات   -٤
النضال، ١٩٨٧.

جاحمة،  نصوص  املسافر:  الوجه  من  مالمح   -٥
بريوت، عامل الكتب، ١٩٨٧.

د) دراسات ومقاالت:
القّصة  كتاب  يف  قراءة  اجلديد،  الشاطىء   -١
الثقافة  وزارة  منشورات  بغداد،  العربّية، 
واِإلعالم، ١٩٧٩؛ ط ٢، تونس/ليبيا، الدار 

العربّية للكتاب، ١٩٨٣.
القّصة  يف  دراسات  وخطوات،  أصوات   -٢
القصرية، بريوت، املؤّسسة العربّية للدراسات 

والنرش، ١٩٨٤.
اجلامعّية  املؤّسسة  بريوت،  اآلخر،  الغرس   -٣

للدراسات والنرش، ١٩٨٤.
اجلديد؟،  العام  عن  ماذا  ولكن  مىض،  عام   -٤

.٢٠٠٣/٠١/٠٢
اميان اخلطايب يف (البحر يف بداية اجلزر) - شاعرة   -٥

القصيدة القصرية بامتياز، ٢٠٠٣/٠١/٠٩.
رفاعية  ياسني   - الربق)  (وميض  رواية  يف   -٦

يكتب شيخوخته (الظاملة)، ٢٠٠٣/٠١/١٦.
غياب رعد عبد القادر، ٢٠٠٣/٠١/٢٣.  -٧

قرب  احلياة  هل   - للهرادي  الشامل)  (ديك  يف   -٨
(القسم  اآلخر؟  واحد  كل  فيه  يأكل  صغري 

األول)، ٢٠٠٣/٠١/٣٠.
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قرب  احلياة  هل   - للهرادي  الشامل)  (ديك  يف   -٩
(القسم  اآلخر؟  واحد  كل  فيه  يأكل  صغري 

الثاين)، ٢٠٠٣/٠٢/٠٦.
اسايس  شاعر  لبغداد):  (اندلس  مرثية   -١٠
الثاين)،  (القسم  احلديثة  قصيدتنا  يف 

.٢٠٠٣/٠٢/٢٠
الليربالية  ظهور  وراء  واوروبا  الفرنسية  الثورة   -١١
االمريكية - من ميثل العقلية املتخلفة القدمية؟ 
أوروبا.. أم أمريكا؟، ٢٠٠٣/٠٢/٢٥. مقاالت.

رواية   - سويف  احلب) ألهداف  (خارطة   -١٢
استثنائية جديدة باالحتفاء، ٢٠٠٣/٠٢/٢٧.

يف  العاّمة  الشخصيات   - هناك  من  كلامت   -١٣
وليس  بًرشا  لنا  قدموا  التلفزية  املسلسالت 

اشباه مالئكة. ٢٠٠٣/٣/١٣.
١٤. أرسار الكتابة اإلبداعية، عامل الكتب احلديث، 

.٢٠٠٨

عن املؤّلف:
القّصة  وجتديد  الربيعي  جميد  الرمحن  عبد   -١
جامعة  نرشات  البكري،  لسليامن  العراقّية، 

موصل، ١٩٧٧.
الربيعي  جميد  الرمحن  عبد  الرضا:  عبد  عيل،   -٢
بني الرواية والقّصة. أطروحة للدبلوم األعىل، 

بريوت، املؤّسسة العربّية، ١٩٧٦.
عبد الرمحن جميد الربيعي: دراسات يف قصصه   -٣
 .١٩٨٥ النضال،  دار  بريوت،  القصرية، 

دراسات أّلفها كّتاب خمتلفون.

مقابالت:
املحّرر، ١٩٧٥/١/٢٥، ص ٧؛ بريوت املساء،   -١
١٩٧٥/٢/١٥ ؛ الطليعة (الكويت)، رقم ٥٠٤ 

(١٩٧٤/١٢/٢١)، ص ٣٢-٣٤.
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النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٣٢ يف جهينة، مرص.
-١٩٤٥ الديني،  أسيوط  فمعهد  ١٩٣٨-١٩٤٥؛  األّولية،  جهينة  مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
١٩٥١؛ فمعهد القاهرة الديني، ١٩٥١-١٩٥٤؛ دخل كّلية دار العلوم، القاهرة، ١٩٥٤-

١٩٥٨؛ ّمث جامعة لندن، ١٩٦٠-١٩٦٥. وحصل منها عىل درجة الدكتوراه.

حياته يف سطور: مدّرس بكلية دار العلوم؛ ّمث أستاذ مساعد يف الكلية نفسها؛ ّمث حصل 
عىل درجة أستاذ؛ رئيس قسم البالغة والنقد األديب واألدب املقارن. عضو مؤّسيس اّتحاد 
واآلداب  للفنون  األعىل  املجلس  يف  الشعر  جلنة  عضو  العربّية؛  مرص  بجمهورّية  الكّتاب 
بجمهورّية مرص العربّية؛ عضو اللجنة العلمّية الدائمة لرتقية األساتذة. دّرس (١٩٦٩-١٩٧٣) 
زار   (١٩٦٠-١٩٦٥) بانجلرتا  إقامته  إىل  وباِإلضافة   .(١٩٧٨-١٩٨٢) والكويت  اجلزائر  يف 

فرنسا واسبانيا وايطاليا. متزّوج وله ابنة وابن.

السرية:
ولدُت يف بلدة جهينة، يف صعيد مرص، قريًبا من مسقط رأس الطهطاوي، واملرغي، 
وحمّمد عبد املّطلب، وذلك يف ١٩٣٢/١/١٥. كان أيب فّالًحا مستور احلال، وكانت أّمي 

حتفظ قدًرا من القرآن الكرمي. وأنا أصغر سبعة أخوة.
كانت طفولتي حّرة رائعة، بني الصحراء يف الغرب، واحلقول يف الرشق، وأحلقت يف 
السادسة باملدرسة األّولية. ويف سنة ١٩٤٢ تعّرفت يف خزانة البن خالة يل عىل األهرام، 
واملصّور، واهلالل، وقرأت فيها بنهم، وحلمت بالقاهرة؛ ذلك الفردوس األريض الذي مل 

تقّدر يل رؤيته قبل أن أبلغ التاسعة عرشة. وقد توّفي والدي سنة ١٩٤٣.
ويف العارشة تفّرغت حلفظ القرآن الكرمي. وكان معّلمي عطوًفا وحازًما، وقد ختمته 
يف الثالثة عرشة، والتحقت باملعهد الديني بأسيوط عام ١٩٤٥. ويف مكتبة البلدّية بأسيوط 
قرأت املنفلوطي وشيًئا من شوقي، ومل أستسغ عندئذ طه حسني*، وال العّقاد، وال الرافعي 

(الذي مل أستسغه يف احلقيقة قط!).
الواسعة،  القراءة  عرفت  وهناك  الديني،  القاهرة  معهد  إىل  انتقلت   ١٩٥١ سنة  ويف 
وكنت أقرأ يف مقهى الفيشاوي، ويف دار الكتب املرصّية، ويف حديقة األزبكّية، وعرب فرتة 
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ممتّدة قرأت طه حسني، والعّقاد، وأمحد أمني، والزّيات، وشوقي (ومل جيذبني حافظ قّط!) 
وعيل حممود طه وناجي، وشعراء املهجر (ومل أفهم آنئذ حممود حسن إسامعيل*)، واستمعت 
إىل طه حسني حماًرضا يف اجلامعة األمريكّية، وقد سحرين بصوته وسمته، وجعلني أحمل 
بفردوس آخر مسحور هو أوروبا، كام ارتدت النوادي األدبّية مستمًعا إىل العّقاد، وسالمة 
موسى، وفكري أباظة، وعزيز أباظة*، وناجي وحممود حسن إسامعيل، ورّواد الشعر احلر.
وأرسل  واألهرام،  الزمان  جريدة  يف  وأنرشه  الشعر،  أكتب  بدأُت  الفرتة  هذه  ويف 
سنة  العلوم  دار  بكّلية  التحقت  ّمث  الزّيات،  يصدرها  كان  التي  الرسالة  جمّلة  إىل  بتعقيبايت 
١٩٥٤، ويف تلك السنة توّفيت والديت فخّلفت وفاهتا يف نفيس جرًحا أليًما. ويف دار العلوم 
واصلت كتابة الشعر، وأظهرت تفّوًقا دراسًيا، وقد حصلت عىل الليسانس املمتازة مبرتبة 
الرشف سنة ١٩٥٨، والحت البعثة إىل أوروبا رساًبا ماكًرا ال يلتمع إال ليتوارى. ومع منّو 
اهتاممي األكادميي تناقصت اهتاممايت بكتابة الشعر حتى صمت عن كتابته سنة ١٩٦٠ (وال 

أعترب نفيس، عىل كل حال، شاعًرا متمّيًزا).
كانت سنة ١٩٦٠ هي سنة الصمت عن الشعر، والزواج، والسفر إىل انجلرتا يف بعثة 
حكومّية للحصول عىل الدكتوراه من جامعة لندن يف النقد األديب احلديث. وقد واجهت 
يف البداية أصعب مرحلة يف حيايت الدراسّية (بعد مرحلة حفظ القرآن) وهي مرحلة تعّلم 
اللغة االنجليزّية، ومل أستطع اجتياز امتحان اللغة إّال يف املحاولة الرابعة سنة ١٩٦٢، ويف هذه 
السنة رزقنا بطفلتنا األوىل مي، وبعد ثالث سنوات حصلت عىل الدكتوراه سنة ١٩٦٥ 
برسالة عنواهنا: Women writers and critics in modern Egypt. ويف لندن منت خربيت 
باألدبني العريب واِإلنكليزي، وبحياة الناس وعاداهتم، وأصبحت أؤمن يف البحث العلمي 
بأّن فحص جزئّيات املاّدة هي أساس الوصول يف تناوهلا إىل نتائج موثقة، وأّن تكديس 
املعلومات وإصدار األحكام العاّمة مها أعدى أعداء البحث العلمي. كذلك تبلورت خالل 
تلك الفرتة فكريت عن التحليل اللغوي للنص األديب، متأّثًرا يف ذلك بكتابات ت. س. 
 New criticism .اليوت، وكان يومئذ ملء السمع والبرص، ومتأّثًرا كذلك بالنقد اجلديد
ويف انكلرتا توّثقت صلتي بالعامل اللغوي الدكتور السعيد بدوي، وكان سبقني إليها بعامني، 

وال أزال أعّد صداقته من أمثن املكاسب يف حيايت.
عدُت يف سنة ١٩٦٥ ألعمل مدّرًسا للنقد األديب احلديث يف كّلية دار العلوم، وكتبت 
يف سنة ١٩٦٦ أّول مقال يل يف جمّلة املجّلة، وكان يتوّلى حتريرها حييى حّقي، ويف ذلك 
العام رزقنا بابننا أمني. ويف السنوات األربع التالية عملت بجّد يف كتاب من نقد الشعر 
ملجّلة  املقاالت  من  جمموعة  كتابة  ويف   .The lonely voice املسّمى:  الكتاب  وترمجت 
املجّلة، وحوليات كّلية العلوم (وكانت عاديت وال تزال أن أعمل هناًرا، وعىل مائدة الطعام؛ 

فمل اّتخذ يل مكتًبا قط!). 



ِبيعي ٥٥٣ حممود بخيت الرَّ

 

مؤّلفاته:
أ) دراسات ومقاالت:

يف نقد الشعر، القاهرة، دار املعارف، ١٩٦٨.  -١
حمفوظ*،  نجيب  من  مناذج  الرواية،  قراءة   -٢

القاهرة، دار املعارف، ١٩٧٣.
دار  القاهرة،  العريب،  النقد  من  نصوص   -٣

املعارف، ١٩٧٧.
مقاالت نقدية، القاهرة، مكتبة الشباب، ١٩٧٨.  -٤
للطباعة،  النمر  دار  القاهرة،  الشعر،  قراءة   -٥

١٩٨٣. دراسة.
ذاتّية،  سرية  طريقي:  عرفت  اخلمسني  يف   -٦

القاهرة، دار املستقبل، ١٩٩١.

غريب  دار  القاهرة،  النقدّية،  أوراقي  من   -٧
للطباعة والنرش والتوزيع، ١٩٩٦.

ب) ترمجات:
العاّمة  اهليئة  القاهرة،  املنفرد،  الصوت   -١

للكتاب، ١٩٦٩. ترمجة:
O’Connor, F: The lonely voice.  

دار  القاهرة،  احلديثة،  الرواية  يف  الوعي  تيار   -٢
املعارف، ١٩٧٣. ترمجة:

Humphrey, R: The stream of conscious-  
ness in the modern novel.

حارض النقد األديب، القاهرة، دار املعارف،   -٣
١٩٧٥. ترمجة:

The critical moment, essays on the na-  
ture of literature.

ويف عام ١٩٧٢ رّقيت أستاًذا مساعًدا يف كّلية دار العلوم وعدت من اجلزائر ألعمل فيها 
قائًما بأعامل رئيس قسم البالغة والنقد األديب، ورئيًسا له منذ أن رّقيت أستاًذا عام ١٩٧٧. 
وخالل هذه السنوات اخلمس أنجزت كتايب نصوص من النقد األديب، وترمجت كتاب: 
واملوقف  واهلالل،  والكاتب،  الثقافة،  جمّلة  يف  أبحاًثا  وكتبت   .The critical moment

العريب، واألهرام، واألخبار، واشرتكت يف ندوات اذاعّية وتلفزيونّية، وندوات أخرى يف 
جلنة  يف  وعضًوا  إنشائه،  منذ  الكّتاب  اّتحاد  يف  عضًوا  وأصبحت  األدبّية،  القاهرة  حمافل 
الشعر يف جملس الفنون، وعضًوا بلجنة ترقية األساتذة املساعدين، كذلك أرشفت عىل عدد 
وعني  القاهرة  جامعات  يف  منها  عدًدا  وناقشت  والدكتوراه،  املاجستري  رسائل  من  كبري 

شمس واألزهر.
ويف عام ١٩٧٨ أعرُت للعمل بجامعة الكويت، وسأعود إىل عميل األصيل إن شاء اهللا 
بنهاية هذا العام ١٩٨٢. وقد أنجزت يف الكويت عّدة أبحاث نرشت يف جمّالهتا العلمّية 

وشاركت يف ندوات أدبّية يف حمافلها، ويف االذاعة والتلفزيون.
إمياين الراسخ بكّل كلمة كتبتها يف جمال عميل، وإمياين برضورة العمل املستمّر، وحّبي 
للنظام يف حيايت األرسّية واملهنّية. اعتزازي بثقافتي الرتاثّية التي حصلتها يف األزهر ودار 
العلوم؛ فقد ساعدين ذلك عىل جتويد لغتي العربّية، كام ساعدين عىل رؤية الثقافة يف تطّورها 
واستمرارها؛ املايض الذي هو جذر احلارض واحلارض الذي هو امتداد املايض. إمياين هبدف 
واضح هو جعل النقد األديب علًما موضوعًيا، وختليصه من الزوائد الضاّرة، وجعل النّص 

األديب حمور االهتامم للناقد.



 ٥٥٤

محّمد رشاد أمني إبراهيم ُرْشدي
النوع األديب: كاتب مرسحي، وقصيص، ناقد.

والدته: ١٩١٢ يف القاهرة، مرص.
وفاته: ١٩٨٣. 

األمري فاروق  ١٩١٨-١٩٢٤؛ فمدرسة  القاهرة،  االبتدائّية،  شربا  يف مدرسة  تعّلم  ثقافته: 
الثانوّية، القاهرة، ١٩٢٥-١٩٣٠؛ دخل جامعة فؤاد األّول (جامعة القاهرة اآلن)، ١٩٣١-
١٩٣٥، ونال دبلوم معهد الرتبية العايل يف القاهرة، ١٩٣٧-١٩٣٩؛ حائز دكتوراه يف األدب 

اِإلنجليزي من جامعة ليدز (LEEDS) بإنجلرتا.

حياته يف سطور: مدّرس يف الثانوّية، ١٩٣٩-١٩٤٢ ّمث ناظر مدرسة النقرايش النموذجي، 
١٩٤٣-١٩٤٧؛ أستاذ يف كّلية اآلداب، جامعة القاهرة، ١٩٥٠؛ رئيس قسم اِإلنجليزي، 
١٩٥٠-١٩٧٢؛ أستاذ متفّرغ ملّدة سنتني، ّمث أستاذ غري متفّرغ إىل ١٩٨٢. وكان مديًرا ملعهد 
الفنون املرسحّية ورئيس األكادميّية للفنون من ١٩٧٥ إىل ّمتوز ١٩٨٠ كام كان رئيس ملرسح 
احلكيم. رئيس حترير جمّلة املرسح، ١٩٦٠-١٩٦٦، ورئيس التحرير مبجّلة اجلديد من ١٩٧٢ 
وإيطاليا  والنمسا  الغربّية  وأملانيا  فرنسا  زار  كام  العربّية  البلدان  جّل  إىل  سافر  وفاته.  حّتى 
والسويد والنروج والواليات املّتحدة األمريكّية. أقام مخس سنوات يف إنكلرتا للدراسة. كان 

متزوًجا وله ابنة.

السرية:
قّصة حيايت هي قّصة طفل مرصي نشأ يف ظّل االستعامر الربيطاين - فعشق احلّرية كام 
عشق مرص وأصبح كّل هدفه حتريرها أرًضا وإنساًنا وفكًرا وروًحا.. ولقد نشأت منذ 
الثالثة  املجاالت  هذه  جتد  ولذلك  والصحافة..  والتدريس  املرسح  عشق  عىل  بدايتي 
تسري معي يف مجيع مراحل حيايت ورّبام إّن السبب يف أّن حّبي للمرسح قد تأّخر بعض 
األدبّية،  الفنون  أصعب  هو  املرسح  بأّن  املبكر  إدراكي  هو  نفسه  عن  التعبري  يف  اليشء 
الكايف  بالنضج  أّني  أحسست  أن  إىل  ومتثيًال  وإعداًدا  واقتباًسا  كتابة  مارسته  ولذلك 
فأثبتت أّول مرسحّية يل يف ١٩٥٩ ومنذ ذلك الوقت صار املرح حّبي األّول وال يسعدين 
يشء مثل كتابته. وأنا أميل بطبعي إىل االعتدال وأرى فيام هو عادي مألوف ماّدة أدبّية 
أنطون  أحببت  ولذلك  تطّرف  أو  مبالغة  دون  البرشّية  النفس  يف  الغوص  عىل  تساعدين 



حمّمد رشاد أمني إبراهيم ُرْشدي ٥٥٥

 

مؤّلفاته:
من  التالية  الكتب  كّل  صدرت  (مالحظة: 

القاهرة إّال إذا نّص عىل غري ذلك.)

أ) قصص:
األنجلو  مكتبة  أخرى،  وقصص  احلرمي  عربة   -١

املرصّية، ١٩٥٤.
الرجل واجلبل، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب،   -٢

.١٩٧٤
احلّب يف حيايت، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب،   -٣

.١٩٧٤
اليوم،  أخبار  الغرق،  تعرف  ال  احلّب  بحور   -٤

.١٩٨٤

ب) دراسات ومقاالت:
القاهرة،  املعارص،  األديب  النقد  من  خمتارات   -١

مكتبة األنجلو املرصّية، ١٩٥١.
العودة،  دار  بريوت،  القصرية،  القّصة  فّن   -٢
املرصّية،  األنجلو  مكتبة  القاهرة،  ١٩٥٩؛ 

.١٩٧٠
مقاالت يف النقد األديب، القاهرة، ١٩٦٢.  -٣
فّن الدراما، بريوت، دار العودة، ١٩٦٨.  -٤

نظرّيات الدراما من أرسطو إىل اآلن، بريوت،   -٥
دار العودة، ١٩٧٠.

املرصّية،  األنجلو  مكتبة  األدب؟،  هو  ما   -٦
.١٩٧١

العودة،  دار  بريوت،  األديب،  والنقد  النقد   .٧
.١٩٧١

رباعّيات اخليام، (د.ن)، ١٩٧٢.  -٨
يف الفّن، يف احلّب، يف احلياة، القاهرة، جمّلة   -٩

اِإلذاعة والتلفزيون، ١٩٧٤. دراسات.
اجلديد،  جمّلة  القاهرة،  مرص،  حول  تأّمالت   -١٠

١٩٧٥. مقاالت.
مؤّسسة  قطر،  أوروبا،  يف  حيايت  من  صور   -١١
(د.ن).  والنرش،  والطباعة  للصحافة  العهد 

ذكريات.
املرصّية،  األنجلو  مكتبة  النقد،  إىل  املدخل   -١٢

.١٩٨٤
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  الزمن،  عن  البحث   -١٣

العاّمة للكتاب، ١٩٩٠. مذّكرات.

ج) دراسات باللغة اإلنكليزية:
 Studies in English published by Maktabat  
al-Anglu al-Misriyyah:

The objective correlative.  -١
Reading and appreciation of T.S. Eliot.  -٢

 The impersonal theory of poetry of E.A.  -٣
Poe.

The aestheticism of W. Pater.  -٤
Notes on narration.  -٥

د) مرسحّيات:
الفراشة، مكتبة األنجلو املرصّية، ١٩٦٠.  -١

لعبة احلّب، مكتبة األنجلو املرصّية، ١٩٦٠.  -٢

تشيكوف وأعتقد أّنه كان من أهّم الكّتاب الذين أّثروا وجداين وأّثروا عىل نظريت للفّن 
واحلياة..

لقد مررُت يف حيايت املتجّددة األطراف بتجارب كثرية ولكن إذا سألني سائل ماذا 
خرجت أو سوف أخرج يف هذه احلياة فسيكون جوايب: حّب اهللا وحّب اجلامل يف كّل ما 
صنعه اهللا وصنعه اِإلنسان... هبذا عشت ونعمت وسعدت وقد بدأت يف كتابة قّصة حيايت 
بجريدة األهرام يف مقااليت األسبوعّية (اخلميس عادة) منذ سنة تقريًبا وقد قاربت االنتهاء 

من كتابتها وسوف يسعدين أن أبعث هبا إليكم بكتاب يضّم صفحاهتا مبجّرد ظهورها.



حمّمد رشاد أمني إبراهيم ُرْشدي  ٥٥٦

 

يف   .١٩٦٥ املرسح،  جمّلة  سالم،  يا  أتفّرج،   -٣
فصلني.

خيال الظّل، جمّلة املرسح، ١٩٦٥.  -٤
حالوة... زمان، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب،   -٥

.١٩٦٦
املرصّية،  األنجلو  مكتبة  بلدي،  يا  بلدي   -٦

.١٩٦٨
نور الظالم، مكتبة األنجلو املرصّية، ١٩٦٨.  -٧

اهليئة  اجلديد،  مطبوعات  شامينا،  حبيبتي   -٨
املرصية العاّمة للكتاب، ١٩٧٢.

شهرزاد، املجّلة اِإلذاعّية، ١٩٧٤.  -٩
حماكمة عّم أمحد الفّالح، اهليئة املرصّية العاّمة   -١٠

للكتاب، ١٩٧٤.
اُهللا،  عن  البحث  رحلة  واجلبل:  الرجل   -١١
القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٥.

عيون هبّية، أكادميّية الفنون، ١٩٧٦.  -١٢
العاّمة  املرصّية  اهليئة  رشدي،  رشاد  مرسح   -١٣

للكتاب، ١٩٧٨.
خيال  سالم؛  يا  أتفّرج  السور؛  خارج  رحلة   -١٤

الظّل، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، 
.١٩٧٨

اهليئة  القاهرة،  أخرى،  ومرسحّيات  كّذاب   -١٥
املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٦.

عن املؤّلف:
 Manzalaoui, Mahmoud: Arabic writing  -١
today, the short story, Cairo, Dar al-
Maaref, 1968, p.137 ff.

القاهرة،  رشدي،  رشاد  أنيس:  منصور،   -٢
اهليئة املرصية العاّمة للكتاب، ١٩٩٣.

راغب، نبيل: رشاد رشدي، القاهرة، اهليئة   -٣
املرصية العاّمة للكتاب، ١٩٩٣.

مقاالت:
شعر، ١٢، ١٩٨٧، ص ١٣.  -١

النعية:
النهار، ١٩٨٣/٢/٢٤، ص ١٣.   -١



٥٥٧ 

فتحي رضوان
النوع األديب: كاتب قصص.

والدته: ١٩١١ يف املنيا، مرص.
وفاته: ١٩٨٨.

ثقافته: تلّقى علومه من االبتدائّية حّتى الثانوّية يف حّي سّيدة زينب يف القاهرة. ختّرج من 
كّلية احلقوق، جامعة القاهرة.

حياته يف سطور: حمامي ملّدة قصرية، ّمث توّرط يف السياسة والكتابة. كان عضًوا يف احلزب 
الوطني وأّسس مع آخرين مرص الفتاة سنة ١٩٣٣ ولكّنه ترك ذلك احلزب سنة ١٩٤٢. 
رئيس احلزب الوطني اجلديد سنة ١٩٤٩. أّول وزير للتوجيه القومي يف حكومة ثورة ١٩٥٢. 
ممارسة  إىل  ورجع   ١٩٥٨ سنة  السياسّية  احلياة  من  تقاعد   .١٩٥٤ سنة  االتصاالت  وزير 

املحاماة. كان عضو جلنة اِإلدارة لبنك مرص. وهو من دعاة السالم.

السرية*:
الثقافة يف رأيي، ال يدخل فيها العمل. الثقافة عمل وجداين يصدر من الوجدان إىل الوجدان. 
قد يدعوين هذا العمل إىل العمل، قد حيّرضني عىل العمل، لكّنه ال يتحّدث عن الكواكب 
عن  عبارة  الثقافة  لكن  العرض.  سبيل  عىل  إّال  احلسابّية،  املسائل  وعن  واللوغاريتامت 
جرعة وجدانّية حتّرك النفس والقلب واملشاعر وترتك املجتمع يتسامى، فيطلع الفّنان ويطلع 
األديب ويطلع القائد ألّن حركة حصلت يف اجلسم ويف القلب، وأصبح اِإلنسان يستمتع 
بجامل القول وباملوسيقى، أي أّن هناك إحساًسا متوّفًرا حمشوًدا. لذلك أقول إّن مجيع املثّقفني 
يصفه  القرآن  اهللا،  عبد  بن  حمّمد  هو  للعرب  األكرب  املثّقف  أّميني.  كانوا  القاف)  (بكرس 
بالنبي األّمي، والنّص عىل أّنه النبي األّمي نص مقصود، ألّنه مل يأت يعّلمنا جًربا وحساًبا 

وهندسة، وال أتى ليقول لنا افتحوا جامعة أو مدرسة...
تكون  قد  دعوة.  صاحب  أّوًال  يكون  أن  جيب  واألديب  دعوة،  صاحب  رجل  أنا 
الدعوة كبرية أو صغرية. هذا ال هيّم. املهّم أن يكون هناك معنى ميأل نفس الكاتب. يستويل 

عليها، وميسك بيده وجيعله يكتب يف كّل مّرة املعنى نفسه...
السياسة هي التي ستعمل مستقبل الثقافة. أنا إعتقادي أّن الوضع الذي نحن نعيش فيه 
اآلن، واِإلهنيار الذي نعانيه، وقبول اهليمنة األمريكّية واستعذاهبا، والتلذذ هبا، هو وضع 
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مؤّلفاته:
أ) مرسحّيات:

دموع إبليس، القاهرة، دار املعارف، ١٩٥٦.  -١

حتاكم  شخصّيات  العرش  (و)  للبيع،  أخالق   -٢

مؤّلًفا، القاهرة، (د.ن)، (د. ت.) مرسحّيتان.

شّقة لالجيار، القاهرة، (د.ن)، (د.ت).  -٣
إَله رغم أنفه، القاهرة، دار املعارف، (؟) ١٩٦٧.  -٤
أخرى،  ومرسحّيات  كتاًبا  تؤّلف  مومس   -٥

القاهرة، دار املعارف، ١٩٧١.
احلائرون، (و) يا بدر، القاهرة، دار اهلالل،   -٦

.١٩٧٢

مريض. إرسائيل تسافر آالف األميال لكي ترضب املفاعل العراقي وال حيدث يشء أبًدا، ّمث 
ترضب مقّر منّظمة التحرير الفلسطينّية يف تونس وال حيدث يشء أبًدا...

أنا أعتقد أّن هذا الوضع القبيح واملرذول واملرتّدي ال ميكن أن يستمّر. وهو عملّية ختمري 
ليشء جديد ضخم جًدا سيحدث. إن ما كان عليه العرب قبل البعثة املحّمدية كظاهرة 
سطو  كان  عندهم  القومي  والعمل  بناهتم  ويئدون  أوالدهم  يبيعون  كانوا  إّنهم  اجتامعّية، 
بعضهم عىل بعض. وصلوا يف اجلاهلّية إىل درجة من أشنع ما ميكن. هذا الذي وصلوا إليه 
يف املايض، وصلنا إليه يف احلارض: نبيع أوالدنا، يسطو بعضنا عىل بعض، متاًما كام كانوا 
وأسامء حديثة وأدوات حديثة. خرج من هذا االهنيار هذا  وإّنام بأساليب حديثة  يفعلون، 
املجد الروحي والفكري ونشأت احلضارات والثقافات يف بغداد، يف دمشق، يف قرطبة، 
ومن هذا الشعب اجلاهل األّمي املتهالك عىل املادة احلقرية، وخرج الفكر والشعر والفلك 

والطّب إىل آخره...
نحن اآلن يف هذا املرحلة، ولكن ال ميكن هلا أن تستمّر. وكّل هذه االنتفاضات التي 
نراها مثل تشّدد الشباب املسمل وتطّرفه، ومثل ما حيدث من حماوالت انقالب ال تتم، كله 
هذا يدّل عىل أّن هذا سيوضع له حّد، وسيخرج من بني أنقاض وخرائب هذا الوطن يشء 
جميد هدفه األّول التحّرر احلقيقي، وضع حّد للخضوع واملذّلة ألمريكا، وال بّد أن يعرف 
اجلميع أّن أمريكا وإرسائيل ليستا سوى بثرتني كبريتني يف جسمنا نتيجة عفونة اجلسم من 
الداخل.. بعد ذلك.. غلب الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بعد بضع سنني. هي كده: 
غلب العرب ولكن هذا لن يستمر. وعندما نشعر مجيًعا، وقد بدأنا نشعر، إن ما نعيش فيه 
ال يقبل، وليس حالة إنسانّية بأّي اسم وحتت أّي تفسري، سيحدث تغيري شامل يف املنطقة 
كّلها، وسيخرج رجل أو جمموعة ستدين هلا املنطقة كّلها، وبعقيدة واحدة، ولن خيرج 
مرصي وسوري وعراقي وفلسطيني. سيشعر هؤالء بأّنهم أّمة واحدة، وأّنهم أّمة واحدة 
كّل يوم. يعني سيبك من اجلامعة العربّية وما إىل ذلك. العريب عندما يقابل العريب يبقوا 

عىل طول حاجة واحدة.. العروبة موجودة ولكن املطلوب هو التنظيم، اجلهاز، القائد.

* [مقطع من حوار يف احلوادث، ١٩٨٧/٣/٦، ص ٥٤-٥٥].
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العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  وقف،  ناظر   -٧
للكتاب، ١٩٧٣.

ب) قصص:
حقائق وأحالم، القاهرة، (د.ن)، (د.ت).  -١

ّمحام صغري، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصّية،   -٢
.١٩٥٩

أسطورة حّب، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٦٢.  -٣
شافع ونافع، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصّية،   -٤

.١٩٦٣
اهلالل،  دار  القاهرة،  واملرسوق،  السارق   -٥

.١٩٦٧
احلسناء واجلواسيس، القاهرة، دار الشعب،   -٦

.١٩٧٣

ج) دراسات ومقاالت:
يف املعركة، القاهرة، ١٩٥٧. أحاديث إذاعّية.  -١

املعارف،  دار  القاهرة،  العريب،  الرشق  هذا   -٢
١٩٥٧. مقالة سياسّية.

مع اِإلنسان يف احلرب والسالم، القاهرة، دار   -٣
املعارف، ١٩٦٤.

النهضة  دار  القاهرة،  والدساتري،  الدول   -٤
العربّية، ١٩٦٥. حمارضات.

القاهرة،  اجلديد،  العامل  يف  جديدة  أفكار   -٥
(د.ن)، (د.ت).

دار  القاهرة،  واحلياة،  الدين  يف  حّرة  آراء   -٦
اهلالل، ١٩٦٩.

القانونّية،  وطبعته  املرصي  املركزي  البنك   -٧
القاهرة، (د.ن)، (د.ت).

الدولة اِإلسالمّية، القاهرة، (د.ن)، (د.ت).  -٨
االنجلو  مكتبة  القاهرة،  ورجال،  عرص   -٩

املرصّية، ١٩٦٧.
القاهرة،  احلكم،  أداة  إصالح  يف  نظرات   -١٠
اهليئة املرصّية العاّمة للتأليف، املكتبة الثقافّية، 

.١٩٦٧
أخي املواطن، القاهرة، دار املعارف، ١٩٦٨.  -١١

من فلسفة الترشيع اِإلسالمي، القاهرة، دار   -١٢

الكاتب العريب، ١٩٦٩.
مشهورون منسيون، القاهرة، مؤّسسة أخبار   -١٣

اليوم، ١٩٧٠. سري.
القاهرة،  العظمة،  يف  بحث  حرب،  طلعت   -١٤

دار الكاتب العريب، ١٩٧٠. سرية.
ونتائج،  مقّدمات  إرسائيل،  مع  احلرب   -١٥
القاهرة، اهليئة العاّمة للتأليف، املكتبة الثقافّية، 

.١٩٧١
دار  القاهرة،  اِإلنسان،  الرسول  حمّمد   -١٦

اِإلسالم، ١٩٧٣.
دار  القاهرة،  الفكر،  ومشكالت  اِإلسالم   -١٧

املعارف، ١٩٧٣.
املعارف،  دار  القاهرة،  كامل،  مصطفى   -١٨

.١٩٧٤
دار  القاهرة،  املعارص،  واِإلنسان  اِإلسالم   -١٩

املعارف، ١٩٧٥.
دار  القاهرة،  احلديثة،  واملذاهب  اِإلسالم   -٢٠

املعارف، ١٩٧٦.
أرسار حكومة يوليو، القاهرة، مكتبة مدبويل،   -٢١

١٩٧٦. حوار مع ضياء الدين بيربس.
العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  الكبار،  أفكار   -٢٢

للكتاب، ١٩٧٨.
القصة القرآنّية، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٧٨.  -٢٣

اهلالل،  دار  القاهرة،  األعظم،  الثائر  حمّمد   -٢٤
.١٩٧٩

اِإلسالمي،  العامل  يف  السياسّية  القّوة  عنارص   -٢٥
القاهرة، دار ثابت، ١٩٨٢.

الرشوق،  دار  بريوت،  واملسلمون،  إسالم   -٢٦
.١٩٨٢

دار  القاهرة،  النارص،  عبد  مع  شهًرا   ٧٢  -٢٧
احلرية، ١٩٨٥. مذّكرات.

دور العامئم يف تاريخ مرص احلديث، القاهرة،   -٢٨
الزهراء لِإلعالم العريب، ١٩٨٦.

(لقد كتب املؤّلف أيًضا السري التالية):  -٢٩
- املهامتا غاندي.  

.(De Valera) ديفالريا -  
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د) سرية ذاتّية:
قبيل الفجر، القاهرة، ١٩٥٧. فرتة قبل ثورة   -١

١٩٥٢ وهو يف السجن.
خط العتبة، حياة طفل مرصي، القاهرة، دار   -٢

املعارف، ١٩٧٣.
اخلليج العاشق، القاهرة، دار املعارف، ١٩٨٠.  -٣
العاّمة  املرصية  اهليئة  القاهرة،  ذاتية،  سرية   -٤

للكتاب، ١٩٩٤.
القاهرة،  واألدب،  السياسة  بني  قرن  نصف   -٥

دار اهلالل، ١٩٩٨.

عن املؤّلف:
 Comprendre (Paris), No. 69, vol. 19 (18  -١
 avril 1974). Appreciation and extracts
 translated into French from the author’s
 work (No. 11, above).

Badawi, Mohammad: Modern Ara-  -٢
 bic Drama in Egypt, Cambridge 1987,
pp. 129-139.

مقابالت:
احلوادث، ١٩٨٤/٤/٢٠، ص ٦٩-٧٠.   -١
احلوادث، ١٩٨٧/٣/٦، ص ٥٤-٥٥.   -٢

مقالة:
عامل الكتب (الرياض)، جمّلد ١٠، رقم ٢ (أيار   -١
وقائمة  سطور  يف  حياته  ص ٢١٣.   ،(١٩٨٩

لبعض مؤّلفاته.
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ياسني عبدو رفاعية
النوع األديب: كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٣٤ يف دمشق، سورية.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة خالد بن الوليد االبتدائّية، دمشق، ١٩٤٩؛ فالكّلية الوطنّية العلمّية 

حّتى صف الربوفيه.

حياته يف سطور: عامل يف خمبز لصنع الكعك، ّمث عامل يف معمل للنسج، ّمث عامل يف 
مصنع أحذية ومكتبة وبائع كعك. ّمث حمّرر يف الصحافة. عضو حزب التعاونّية االشرتاكّية 
زار  بدمشق.  العرب  الكّتاب  اّتحاد  وعضو  مرص)،  مع  الوحدة  قيام  مع  سورية (حّل  يف 
األردن (١٩٦١، ١٩٧١) والعراق (١٩٧١، ١٩٧٦، ١٩٨١) ومرص (١٩٧٤) وليبيا (١٩٧٤، 
١٩٧٦، ١٩٧٩، ١٩٨٠ و١٩٨١). كان يقيم بلبنان ّمث بلندن (حّتى اآلن). متزّوج وله ولدان، 

ابن وابنة.

السرية*:
إّنني يف األصل عامل مل تتح يل ظروف حيايت أن أتابع دراستي. وبسبب ذهايب إىل املخبز الذي 
كنت أعمل فيه منذ الرابعة صباًحا حّتى السادسة مساء. مل أكن أستطيع حّتى القراءة. كنت 
أعيش حياة صعبة.. وكان التعب هيدين فأذهب إىل النوم مبارشة. كنت أحاول الكتابة يف أّيام 
البطالة التي كانت أحياًنا متتّد شهًرا أو أكثر. بل أّن طبيعة عميل يف خمبز لصنع الكعك كانت 
تفرض أن أتعّطل يوًما أو يومني يف االسبوع.. إذ - وهذا ال تعرفه بقّية الناس - خيضع العمل 
لعوامل الربودة واحلرارة.. فخمرية الكعك املصنوعة من حبوب احلّمص املخّمرة تتالعب 
فيها احلرارة.. حيث ال تكتمل دائًما.. فنضطّر إىل اِإلحجام عن صنع عجينة الكعك ونتوّقف 

عن العمل. لنعيد املحاولة يف اليوم التايل.
كان هذا أحياًنا يفرحني وأحياًنا يزعجني.. يفرحني عندما يكون يف جيبي بضع لريات 
تكفي املقهى وصحن فول غداء ومثن بطاقة سينام.. ويزعجني عندما أكون ال أملك ماًال.

يف  رفاقي  هم  العّمال،  من  معّينة  بطبقة  حمصورة  واِإلنسانّية  البرشّية  عالقايت  كانت 
مصنع الكعك. كانت أحالمنا تتجّسد عىل طريقة األفالم املرصّية التي نحرض معظمها.. يف 
حبيبة تنظر إلينا خلسة من وراء خروم الشّباك.. ويف ربح بطاقة يانصيب أو أحياًنا السطو 

عىل مرصف وامتالك شّقة فاخرة.
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كانت أوضاعنا صعبة ورشسة، وكّنا نثور مع الثائرين ونخرج يف مظاهرات كانت تعّبر 
عن غضبة الشعب ِإلسقاط احلكومة التي تساومنا عىل لقمة اخلبز.

وذات يوم، بعد نرش بضع قصص يل، سنحت يل الفرصة للعمل يف إحدى الصحف املسائّية 
كمحّرر ثقايف.. فرصت أعّد صفحتي الثقافّية بعد خروجي من املخبز وأبقى بضع ساعات أعمل 
بلذة وحيوّية.. حتى أّن صفحتي الثقافّية أصبحت مقروءة.. ومنذ ذلك احلني بدأت أتعّرف إىل 

الكّتاب اآلخرين الذين سبقوين يف هذا املجال.. وأنشأت صداقات عديدة معهم.
ّمث  النرش.  قبل  أحد  عىل  أقرأها  أن  دون  وأنرشها..  قصيص  أكتب  كنت  ذلك  أثناء 
أكتشف فيام بعد أّن ّمثة أخطاء وزالت وثغرات. إّال أّنني كنت مؤمًنا أّن كتابايت هذه سوف 

تصبح أفضل مع مرور األّيام.
وعندما عرض عّيل الشاعر مدحة عكاش نرش أّول جمموعة قصص يل، مل تسعني الدنيا 
من الفرح. فجمعت قصيص عىل عجل ّمث محلتها إىل الشاعر عكاش. فطبعها، وصدرت يف 
شهر ترشين األّول من عام ١٩٦٠ بحجم صغري وورق أسمر رخيص وبغالف ذي لونني 

وحيمل الرقم (١) من سلسلة الثقافة حتت عنوان احلزن يف كّل مكان.
ها  إَلهي..  يا  املجموعة:  من  نسخة  أّول  استلمت  يوم  يل  بالنسبة  هاًما  عيًدا  كان 
أصبحت كاتًبا مل أصّدق نفيس.. بل ذلك اليوم احتفلت مع جمموعة من أصدقائي احتفاًال 

صاخًبا امتّد إىل آخر الليل فرًحا هبذه املناسبة.
نظري  ألمتع  املكتبات  واجهات  أمام  أجتول  رصت  يوم  هلا  حدود  ال  متعة  وكانت 
بالنسخ املعروضة.. وغالًبا ما أدخل مكتبة مل تكن تعرض الكتاب يف واجهتها وأسعى لدى 

صاحبها أو املوّظف فيها ليحمل نسخة منه إىل الواجهة. وهي متعة فقدت لذهتا فيام بعد.
شغلتني احلكاية زمًنا طويًال. فرصت أرتاد املقهى الذي يتجّمع فيه الكّتاب اآلخرون.. 
وأقّلدهم يف كثري من مظاهرهم وقتذاك: السيكارة يف اليد، والنظرات اهلائمة. والتأنق يف 
امللبس، ومحل بضعة كتب حتت إبطي مل أكن بحاجة هلا دائًما، متنّقًال هبا من مكان إىل آخر..
أقبض  أن  قّررت  ّمث  العفوية.  طبيعتي  واستعدت  املظاهر  هذه  من  خرجت  بعد،  فيام 

الكتابة عن جد وأحرتفها مهنة يل، فاجتهت إىل تثقيف نفيس ما وسعت إىل ذلك سبيًال.
وعندما عاودت قراءة جمموعتي األوىل هذه، مل أكن راضًيا عنها كّل الرىض. إّال أّنني 

مل أندم. دائًما البداية مألى باألشواك.
عام ١٩٦٢ أصدرت جمموعتي القصصّية الثانية العامل يغرق كانت أفضل من سابقتها، 

وأكثر تقنّية وماسًكا. فيها بدايات الصنعة الفنية احلقيقية ألسلويب يف الكتابة.
وكنت قد أصدرت جمموعة خواطر شعرّية بعنوان جراح ضمن ما كتبته يف زاوية كنت 
أنرشها أسبوعًيا يف إحدى الصحف ّمث مجعتها. وقد احتوت بعض جروحي العاطفّية التي 

كانت سبًبا عظيًما يف مّد عاطفتي بسخاء املشاعر الصادقة.
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دامهتني احلياة، فيام بعد، مبصاعب ال حرص هلا، شّلتني متاًما.. فتوّقفت عن النرش 
ردًحا من الزمن.. كنت أكتب.. ّمث أكتشف إن ما كتبته ليس الئًقا بالنرش.. أخًريا توّقفت 

هنائًيا.
عام ١٩٦٥ تزّوجت من الشاعرة أمل جراح.. كان بيننا حّب عظيم لوال أّننا بني عامّي 
٦٥ و٦٩، مررنا مًعا بفرتات صعبة فقدنا فيها اِإلحساس باالستقرار. أنجبت يف سنتني 
متتاليتني ولدينا بسام ولينا.. وأجريت هلا عملّيتان يف القلب األوىل عام ١٩٦٧ يف اليبزغ 

باملانيا، والثانية عام ١٩٦٩ يف هيوستون بالواليات املّتحدة.
وكنا يف مطلع عام ١٩٦٩ هاجرنا مًعا إىل بريوت، حيث عملت يف جمّلة األحد التي 

كان يصدرها الشهيد رياض طه رئيًسا للقسم الثقايف..
بعد مرور ثالث سنوات يف بريوت.. أخذت األمور تستقر بنا. وبدأنا نرتاح من متاعب 
احلياة.. وهنا عاودين احلنني لكتابة القّصة. إّال أّنني هذه املّرة قّررت أال أعود إىل النرش إّال 
إذا كنت أملك جتربة جديدة كّل اجلّدة.. وهكذا صدرت يل يف العام ٧٤، أي بعد توّقف 
دام أحد عرش عاًما، جمموعتي القصصّية العصافري التي نجحت نجاًحا فائًقا وطبعت حتى 

اآلن ثالث طبعات متتالية.
شّجعني هذا النجاح عىل النرش، فنرشت كتايب لغة احلّب الذي مجعت فيه جمموعة 

أناشيد حّب كنت أنرشها باسم مستعار يف ملحقّي األنوار والنهار األدبّيني.
ويف عام ١٩٧٨ نرشت روايتي األوىل املمّر التي كتبتها عن احلرب األهلّية اللبنانّية.. ّمث 
نرشت كتايب الشعري أنت احلبيبة وأنا العاشق الذي محل بني سطوره معاناة حقيقّية كنت 
أعيشها، ويف العام الذي تال، نرشت جمموعتي القصصّية األوىل لألطفال العصافري تبحث 
عن وطن وجمموعتي القصصّية الرابعة الرجال اخلطرون التي مل تكن تقّل أمهّية من حيث 
التقنّية يف الشكل واملضمون عن العصافري إّال أّنها تفّردت يف معاجلة موضوع واحد يف مجيع 
قصصها، موضوع اِإلنسان العريب املضطهد من السلطة وأجهزة املخابرات.. ومن القمع 

[...] واالستبداد االجتامعي واِإلنساين
احلزن يف كّل مكان بدايايت مل أغّير فيها شيًئا، تركتها عىل حاهلا رغم كّل ما فيها.. 
إّنها جزء من شبايب بكّل ما كنت فيه من نزوات وعفوّية وحياة متنّوعة صعوًدا وهبوًطا 
وسخاء. وهي بالتايل جزء من تاريخ القّصة السورية ال بّد من تركه عىل حاله كام ولد قبل 

ربع قرن.

* [عن احلزن يف كل مكان، للمؤّلف، بريوت، دار الطليعة، الطبعة الثانية، ١٩٨٢، ص ٧-١٢].
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

الثقافة،  دار  دمشق،  مكان،  كّل  يف  احلزن   -١
١٩٦٠؛ ط ٢، بريوت، دار الطليعة. تقّدمها 

السرية الذاتّية التي وردت أعاله.
العامل يغرق، دمشق، دار ابن زيدون، ١٩٦٣؛   -٢
مقّدمة   .١٩٨٠ النهار،  دار  بريوت،  ط ٢، 

لفؤاد الشيب*.
للنرش  األهلّية  الدار  بريوت،  العصافري،   -٣

والتوزيع، ١٩٧٤.
دار  بريوت،  وطن،  عن  تبحث  العصافري   -٤

املسرية، ١٩٧٨. لألطفال.
الطليعة،  دار  بريوت،  اخلطرون،  الرجال   -٥

.١٩٧٩
املسرية،  دار  بريوت،  الصغرية،  الورود   -٦

١٩٨٠. لألطفال.
احلصاة، تونس، دار العريب للكتاب، ١٩٨٣.  -٧
هنر حنان، بريوت، املؤّسسة العربّية للدراسات   -٨

والنرش، ١٩٨٣.

ب) شعر:
جراح، دمشق، كتاب الشعلة، ١٩٦١.  -١
لغة احلّب، بريوت، دار النهار، ١٩٧٦.  -٢

أنت احلبيبة وأنا العاشق، بريوت، دار املسرية،   -٣
.١٩٧٨

الفاضل،  دار  دمشق،  اللهجة،  شديد  حب   -٤
 .١٩٩٤

الفاضل،  دار  دمشق،  وداع،  بك  لقاء  كل   -٥
 .١٩٩٤

دار  دمشق،  ُأحبك،  وبالعكس  ُأحبك   -٦
الفاضل، (د.ت).

انت احلبيبة وانا العاشق، القاهرة، دار اخليال،   -٧
.١٩٩٦

الفاضل،  دار  دمشق،  العشق،  يف  نصوص   -٨
(د.ت).

كانك اخليط يف الثوب، دار نلسن، ٢٠٠٨.   -٩
امل  املتوفية  لزوجته  واملراثي  احلب  (قصائد 

اجلراح).

ج) روايات:
املمّر، دمشق، اّتحاد الكّتاب العرب، ١٩٧٨؛   -١

ط ٢، بريوت، دار الطليعة، ١٩٨٢.
للنرش  األهلّية  بريوت،  املاس،  مرصع   -٢

والتوزيع، ١٩٨١.
الرواية  سلسلة  القاهرة،  باأللوان،  دماء   -٣
للكتاب،  العاّمة  املرصّية  اهليئة   ،العربّية

.١٩٨٨
املتنبي،  دار  باريس/بريوت،  بريوت،  رأس   -٤

.١٩٩٢
الصباح،  سعاد  دار  الكويت،  غامضة،  امرأة   -٥

.١٩٩٣
اخليال،  دار  بريوت،  النرجيس،  أرسار   -٦

.١٩٩٩
وميض الربق، بريوت، دار اخليال، ٢٠٠٣.  -٧

دار  بريوت،  ومها،  تصبح  عندما  احلياة   -٨
الساقي، ٢٠٠٦.

أهداب، بريوت، دار الساقي، ٢٠٠٨.   -٩

د) دراسات:
معّمر القّذايف وقدر الوحدة العربّية، بريوت،   -١

دار العودة، ١٩٧٤.
رفاق سبقوا، لندن، رياض الرّيس، ١٩٨٩.   -٢
حاوي*،  خليل  نخلة*،  أمني  من  كل  سري 
معني بسيسو*، فؤاد الشاّيب، وصالح عبد 

الصبور*.

عن املؤّلف:
مقاالت:

 ،(١٩٧٧/٧/٥)  ٧٣-٧٥ األديب،  املوقف   -١
ص ٢٨٥. حياته يف سطور وقائمة مؤّلفاته.
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مراجعات الكتب:
عن   ،٣ ص.   ،١٩٨١ آذار/نيسان  اآلداب،   -١

الرجال اخلاطرون.

مقابالت:
السفري، ١٩٩٠/٧/٦، ص ١٠.   -١

-٥٢ ص   ،١/٢٩-١٩٩٠/٢/٤ الدويل،  النهار   -٢
 .٥٣

النهار، ١٩٩٠/٩/٢٤، ص ٥.  -٣
السفري، ١٩٩٥/٩/٢١، ص ١٦.  -٤

السياسة، ٢٠٠٣/٨/٢٢، ص ٢٣.  -٥



 ٥٦٦

فاطمة عبد اهللا رفعت
النوع األديب: كاتبة قصص، روائية.

والدهتا: ١٩٣٠ يف القاهرة، مرص.
ثقافتها: تعّلمت يف مدرسة مرص اجلديدة االبتدائّية، ّمث املركز الثقايف للثقافة النسوّية، حلمّية 
الزيتون؛ حّصلت دراسات يف اللغة االنجليزّية باملعهد الربيطاين عام ١٩٤٩، وتعّلمت الرسم 

واملوسيقى مبدرسة الراهبان االطالّيان عام ١٩٥٠.

حياهتا يف سطور: رّبة منزل، كاتبة، عضو اّتحاد الكّتاب املرصي، ونادي القّصة املرصي، 
ودار األدباء املرصّية. لقد زارت اململكة العربّية السعودّية (١٩٨١ و١٩٨٢) وانجلرتا ملعرض 

الكتاب النسائي األّول، ١٩٨٤ وقربص ١٩٨١ للسياحة. متزّوجة وأرملة. وهلا إبنان وابنة.

السرية:
كيف سأكتب معاناة كّل هذه السنني يف ألف كلمة؟ عشت حلظة بلحظة من أّيامي أنبس 
بدموعي يف قلوب الرجال الصخرّية عن قطرة حنان بال جدوى.. قطرة تطفىء لوعة حرماين 
وبؤيس.. منذ مات صديق طفولتي احلنون الوحيد الذي رغم أّنه كان طفًال إّال أّنه كان 
وألتفت  اخلالص..  بالود  املفعمتني  الربيئتني  عينيه  حدقتي  يف  نفيس  وأجد  أعانيه  ما  يفهم 
حويل باحثة يف العيون ألصطدم بخبث الذئاب تطّل.. كلها.. كلها.. تتلّصص عىل خفايا 
األنوثة وتتشّمم روائح مكامن املتعة اغتال املوت الفرحة الربيئة مع موت صديق الطفولة. 
وراحت البسمة العذبة الطفولّية النابعة من القلب وبرزت أشواك الشّك يف كّل مهسة رجل 
يقربني أفّتش عن معانيها حمرتسة خمافة أن يكون صائًدا يدّبر كميًنا ليرسق لؤلؤيت. تلفت 
الناس.  أعز  واضطهاد  األقرباء  أقرب  وظمل  األّيام  قسوة  من  حيميني  من  عن  باحثة  حويل 
مشدودة  احلواس  مرهفة  البنية  ضعيفة  نشأت  مثيل  لطفلة  عذاًبا  كانت  نفسها  واملدرسة 
األعصاب معذبة بالتطلع.. ثرثارة.. واسعة اخليال.. لدرجة أّنها مّتهمة دائًما بأّنها كاذبة.. 
ولكّنها ما كانت كاذبة وربى.. وإّنام هي ترى الروى.. الروى الصادقة.. أو فلنقل أو كام يقرأ 
القارىء ما بني السطور.. يشء من هذا القبيل. رّبام هي املوهبة املبكرة.. املهّم أّن الدرس 
الذي وعيته مبكرة هو أن احلّب واملوت مها الساقان اللتان سأقف عليهام إذا أردت أن أصلب 
عودي يف مواجهة الرشاسة. احلّب: وجود الرجل يف حيايت- واملوت: اليقني بلقاء اهللا وما 

بعد املوت واحلياة األخرى. ولكن ماذا يريد الرجل من املرأة؟؟
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عرفُت إجابة هذا السؤال بعد أن دفعت الثمن باهًظا من ذوب عمري وأعصايب. كنت 
قد أردت أن أكمل تعليمي اجلامعي بدخول كّلية الفنون اجلميلة ولكن رفض الوالد كان 
تّتخذ  عائلتنا  يف  فالقرارات  الرشطة.  ضابط  خايل  ابن  من  وزّوجني  البيت  الزمني  قاطًعا 
من الرجال ألّننا ننتمي لشجرة أصلها متفّرع من عمر بن اخلطاب ونعتّز باألصل العريب 
الرجال.  شأن  من  وتعليمهم  البنات  فزواج  هذا  وعىل  العربّية  التقاليد  ببعض  ويتمّسكون 
عّلمونا لنكون سّيدات جمتمع ورّبات بيوت فقط. أّما حكاية الفّن واألدب فكالم فارغ 

وحّتى حرام.
كتبت قّصة وعمري تسع سنوات عن بؤس قريتنا فعوقبت. ّمث حاولت الرسم بالزيت 
وتعّلم املوسيقى وكتابة األغاين ّمث عدت لكتابة القّصة حني صدمت من زواجي وعرفت 
ماذا يريد الرجل من املرأة. يريدها عذراء نقّية ابنة أصول ليطمئّن عىل رشفه فيتزّوجها ّمث 
من  معهن  وتره  يقيض  أن  تعّود  الالئي.  مثل  متّتعه  كيف  تعرف  حمّنكة  فراشه  يف  يريدها 
اخلادمات والساقطات ويقّدمن له املتعة الرخيصة السهلة ويشعرنه بأّنه السيد املنترص املهاب 
وهي جواريه ورهن إشارته ما دام يدفع الثمن فال يفرقّن بني من يدفع مثن متعته معها لليلة 
أو من يقتنيها يف بيته وميلك حّقه الرشعي يف ترسحيها متى شاء. عىل هذا الوضع تناولت 
القمل ثائرة. ولست مثل الكاتبات األخرّيات حاولت تقليد الغربّيات يف املطالبة باملساواة. 
ّرشفني  بأن  كّرمني  فاهللا  امرأة.  بكوين  وأعتّز  أصًال.  اجلنسني  بني  مساواة  مبدأ  فاِإلسالم 
ولقد  األّمهات.  أقدام  حتت  اجلّنة  وجعل  الرحيم  الرمحن  اسمه  من  وأشتّقه  الرحم  بحمل 
وجدت أن أبسط يشء وهو حق املرأة يف حياة عاطفّية وجنسّية كاملة يف الزواج ال يطبق 
حالًيا وقد هضم حقوقها الرجل عىل مّر األتعاب وغفلت هي عن نفسها وقبعت ورضيت 
بأن تكون مهانة متخّلفة. ّمث ملا أرادت النهضة وقلدت املرأة الغربية تقليًدا أعمى ولو تنبهت 

لنفسها وحلقها لقلدهتا الغربية.
ولكّن الغريب يف املوضوع أّن احلرمان النفيس الذي أعانيه والتفكري املستمّر فيام وراء 
من  حلرماين  أعزوه  كنت  والذي  غريي  األخوات  من  أخرى  واحدة  منه  تشكو  مل  احلياة 
عطف األب الذي تزّوج بأخرى غري والدتنا فحرمنا من حنانه كذلك مل أجد تعاطًفا من 
زوجي وال من أّي رجل وإّنام كّل ما يطلبه الرجال هو املتعة لذلك أنادي باحلّب املتكامل 
يف كتابايت. املهّم أّن زوجي ثار عندما نرشت أّول قّصة عام ١٩٥٥ فنرشت بأسامء مستعارة 
أو  النرش  عن  أنقطع  أن  اهللا  كتاب  عىل  أقسم  فجعلني  األمر  فاكتشف   ١٩٦٠ عام  حتى 
يطلقني وأحرم من أوالدي ففّضلت أن أكون أًما خًريا من أن أكون كاتبة فهو جمد زائف. 
الكثري  وقرأت  األدب  فيها  درست  عاًما  عرش  مخسة  حوايل  الكتابة  عن  فعًال  وانقطعت 
من كتب التصّوف والتاريخ والفلك والعلوم. حتى سمح يل أخًريا بعدما مرضت بالعودة 
للكتابة فكتبت قّصة عاملي املجهول التي لفتت يل األنظار وبدأت النرش حتى توّفي زوجي 
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مؤّلفاهتا:
الثقافة،  وزارة  القاهرة،  بآدم،  تعود  حّواء   -١

.١٩٧٥
القومي  املركز  القاهرة،  الرجل؟،  يكون  من   -٢

للفنون واآلداب، ١٩٨١.
األعىل  املجلس  القاهرة،  احلّب،  صالة   -٣

للثقافة، ١٩٨٣.
Distant view of a minaret and other sto-  -٤
 ries, London, Quartet Books Ltd., 1983.
Translated into German, French, Swed-
ish, and Dutch.

قصصية،  جمموعة  الطويل:  الشتاء  ليل  يف   -٥
القاهرة، مطبعة العاصمة، ١٩٨٥.

جوهرة فرعون، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٩١.   -٦
رواية.

بيت يف أرض املوتى (د.ن)، (د.ت).  -٧
كاد يل اهلوا، (د.ن)، (د.ت).  -٨

رجيل املنشود، (د.ن)، (د.ت).  -٩

عن املؤّلفة:
 The Arab Cultural Scene, A Literary  -١
 Review Supplement, London, Namara
 Press, 1982. Article on Fatmah Rif‘at
 by Denys Johnson-Davies followed by
 English translation of two of her short
stories, pp. 24ff.

رمحه اهللا عام ١٩٧٩ وقابلت املرتجم دنيس جونسون دافيز فغّير أسلويب وختّلصت من بعض 
رومانسّيتي كذلك أقنعني بالكتابة بالعامّية يف احلوار وبدأنا نعمل يف املجموعة اجلديدة التي 
ترمجها. ويف معرض الكتاب النسائي األّول الذي أقيم بلندن عام ١٩٨٤ أقيمت يل ندوة 
باملركز االفريقي أملت فيها عن حقوق املرأة يف اِإلسالم وقد سألت إن كنت أوافق عىل 
الزواج بأكثر من واحدة فقلت نعم أوافق ولكن كام أمر اهللا وأشرتط إقامة العدل وهو أمر 
صعب والنفقة وهي صعبة كذلك يف هذه الظروف الراهنة التي أصبح من املتعذر فيها إعالة 
أرسة واحدة لذلك فقد سار معظم املسلمني عىل ضوء هواية اآلية املرشدة إىل التخويف عىل 
أّنهم مل يدلوا وإّن األفضل لذلك أن يكتفوا بواحدة. كام أن أبغض احلالل عند اهللا الطالق 
ومل يرشع إال حلكمة ال ليستعمله الرجل سيًفا يسّلطه عىل رأس املرأة ويستذهلا به. أّما أغلب 
قصيص فتدور حول حّقها يف حياة عاطفّية وجنسّية كاملة يف الزواج وال ميارس الزوجان 
احلّب إّال ومها يف صفاء حالة ذهني كامل حتى يبلغا الذروة الفردوسّية التي تفّجر امللكات 
اِإلبداعّية وتصل باِإلنسان إىل آفاق يتصل هبا إىل ملكوت يتعّرف هبا عىل قدرة اخلالق جّل 

وعال كام أّنه نفس اهلدف من ذكر املوت وما وراءه.



٥٦٩ 

فؤاد إلياس رفقة
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٠ يف كفرون، سورية.
وفاته: ٢٠١١.

طرابلس  فمدرسة  ١٩٣٦-١٩٤٤؛  سورية،  اِإلنجيلّية،  االبتدائّية  املدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
للصبيان، حائز دكتوراه يف الفلسفة من جامعة توبنغن، أملانيا، ١٩٦١-١٩٦٦.

حياته يف سطور: أستاذ يف كّلية بريوت اجلامعية. لقد دّرس يف الواليات املّتحدة األمريكّية، 
١٩٧٥-١٩٧٧. زار أملانيا، ١٩٦١-١٩٦٦ وفرنسا (١٩٦٥) والنمسا (١٩٦٠) وإيطاليا (١٩٦٠). 

متزّوج.

السرية:
كانت والديت سنة ١٩٣٠ يف كفرون، وهي قرية سورية يف قضاء صافيتا ملتحمة بالبساطة 
والطبيعة حّتى أبعد احلدود. يف هذه القرية تلّقيت دراستي االبتدائّية، بعد ذلك هاجرنا إىل 
لبنان حيث نلت الشهادة الثانوّية يف مدرسة طرابلس للصبيان يف ١٩٤٩ ويف ١٩٥٣ شهادة 
بكالوريوس يف الفلسفة من اجلامعة األمريكّية يف بريوت ومن اجلامعة نفسها نلت شهادة 

املاجستري يف املوضوع ذاته سنة ١٩٥٣.
ألوضاع مادّية مل أمتّكن من متابعة دراستي فعملت يف التدريس الثانوي سنوات عديدة 
حّتى حصلت عىل منحة دراسّية من احلكومة األملانّية. فتوّجهت إىل أملانيا عام ١٩٦١ حيث 
نلت شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة توبنغن يف ١٩٦٥ عىل يد الفيلسوف األملاين 
أوثو فريد ديتس بولنو، وكان موضوع األطروحة يدور يف جممله حول نظرّية مارتن هايدغر 

يف الشعر والفّن.
ويف ١٩٦٦ رجعت إىل لبنان والتحقت بكّلية بريوت اجلامعّية لتدريس الفلسفة الغربّية، 
ويف هذه الكّلية تسّلمت مراكز إدارّية رفيعة استقلت منها مجيًعا راجًعا إىل كتب الفلسفة 

والفكر وحّتى كتابة هذه السطور مل أزل رفيق هذه الكتب يف الكّلية املذكورة.
من املؤمترات التي لعبت دورها يف حيايت.

١. املرحلة الكفرونّية: يف هذه املرحلة األوىل من وجودي تعّرفت إىل بساطة الطبيعة 
واملاء  والنار  اهلواء  إىل  تعّرفت  الفصول،  هذه  وحتّوالت  فصوهلا  إىل  تعّرفت  ونقاوهتا، 
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وإىل  واحلّب  اجلسد  إىل  املرحلة  هذه  يف  تعّرفت  كذلك  األرض،  إىل  تعّرفت  والرشاب، 
الضيق. بسبب هذا الضيق هاجر والدي إىل كوبا ثالثة أشهر قبل والديت ويف كوبا انتهت 

طريق حياته دون معرفته.
٢. املرحلة اللبنانّية: بعد اهلجرة إىل لبنان واكتساب هوّيته كان ال بّد من التحّرك يف 
باملجّالت  بالصحافة،  اجلامعي،  باجلّو  متجّسًدا  املناخ  هذا  وكان  والفكري  األديب  مناخه 
وباحلضور املبارش وغري املبارش لشخصّيات فكرّية، أدبّية وفّنية، معروفة آنذاك. وبلغ حتّركي 

هذا عمقه زمن جمّلة شعر.
تأّسست جمّلة شعر سنة ١٩٥٧ واستمّرت يف الصدور حّتى سنة ١٩٦٥ وبعد انقطاع دام 

ا يف ١٩٧٠. أربعة أعوام عادت إىل الصدور قرابة سنوات ثالثة عندما توّقفت هنائيًّ
من  عاد  قد  الشاعر  هذا  وكان  اخلال*،  يوسف  الشاعر  كان  املجّلة  هذه  مؤّسس 
فكرة  طرح  العودة  هذه  وبعد  الشعر.  حول  جديدة  بأفكار  لبنان  إىل  املّتحدة  الواليات 
تأسيس جمّلة تعنى بالشعر التجديد وحده، وقد استهوت هذه الفكرة شعراء يف بداية الطريق 

وكنت واحًدا منهم.
ومع الزمن اّتسع أفق هذه املجّلة حّتى شمل املساحة العربّية ومساحات يف العامل الغريب 
وأتاحت يل هذه الشمولّية التعّرف إىل كبار الشعراء احلديثّيني عندنا ويف الغرب، ّمما استفّز 
طاقتي الشعرّية إىل أعمق حدود ممكنة خاّصة إذا أضفنا القول أّن املجّلة املذكورة مع مرور 

الوقت مل تنحرص باجلهة الشعرّية بل ختّطتها إىل الرتاث وكيفّية جتديده وإحيائه.
الشعري  تراثها  إىل  اِإلمكان  قدر  تعّرفت  أملانيا  يف  دراستي  أّيام  األملانّية.  املرحلة   .٣
والفلسفي وإىل دروهبا احلضارّية من الشعراء الذين حاولت املغامرة صوب جتارهبم الشعرّية 
راينر ماريا ريلكه، فريدريتش هلديوين، نوفاليس، وغيورنح تراكل. أّما من جهة الفلسفة 
فإّني حاولت التوّغل يف مسالك كانط وهيغل ونيتشه وهايدغر وبولنو الذي كان يرشف 

عىل أطروحتي.
وهنا ال بّد من االعرتاف بأّن املرحلة األملانّية كانت من أعمق املراحل أثًرا يف حيايت 
ورّبام األعمق عىل اِإلطالق، إّنها املرحلة التي فيها رأيت الطريق واالّتجاه. ويف احلقيقة تظّل 
هذه املراحل احلياتّية هامشّية لوال اصطدامها بالعامل الداخيل وتفجريه. واحلديث حول هذا 
العامل الداخيل صّعب ذلك أّننا مهام حاولنا اهلبوط إىل قاعة املظمل ينزلق مّنا متاًما كام ينزلق 

األفق كّل ما تقّدمنا صوبه.
ا ويف حنني مستمّر إىل العزلة وبسبب هذه النزعة املتجّذرة  من بداية العمر كنت إنطوائيًّ
يف وجودي حّتى البحر كنت أقيض الوقت املتاح يل يف الرباري، عند الينابيع وبني األحراج، 
قريًبا من األشياء، وكم كنت أشعر أّن يف األشياء عيوًنا داخلّية ترافقني وحتكل إىل أرسارها. 
ا للعزلة وللحرّية وهذه املحّبة جعلتني أكره التقاليد  ويف عبارة ثانية كنت من أّول الطريق حمبًّ



فؤاد إلياس رفقة ٥٧١

 

مؤّلفاته:
أ) شعر:

النهار،  دار  بريوت،  املغيب،  دروب  يف   -١
.١٩٥٥

مرساة عىل اخلليج، بريوت، دار جمّلة شعر،   -٢
.١٩٦١

املكتبة  دار  صيدا/بريوت،  العتبة،  حنني   -٣
العرصّية، ١٩٦٥.

النهار،  دار  بريوت،  ميوت،  الذي  العشب   -٤
.١٩٧٠

عالمات الزمن األخري، بريوت، دار النهار،   -٥
.١٩٧٥

أهنار بّرية، بريوت، دار النهار، ١٩٨٢.  -٦
صادر،  دار  بريوت،  حّطاب،  يومّيات   -٧

 .١٩٨٨
German translation: Tagebuch eines Holz-  
 sammlers, by Roswitha Th. Heiderhoff,
Eisingen, Heiderhoff, 1990.

نلسن،  دار  بريوت/سويد،  الصويف،  خربة   -٨
 .١٩٩٧

 Dutch translation: De ruine van de Soefi,  
Ninove, Point, (n.d).

 French translation: La cabane du Soufi,  
Méditerranée, (s.d).

بيدر، بريوت/سويد، دار نلسن، ٢٠٠٠.  -٩
صادر،  دار  بريوت،  أمحر،  هندي  قصائد   -١٠

.١٩٩٣
German translation: Gedichte eines In-  
dianers, by Ursula Assaf, Eisingen, Hei-
derhoff, 1994.

وادي الطقوس، بريوت، دار نلسن، ٢٠٠٢.  -١١
 German translation: Das Tal der Rituale,  
 by Ursula and Yusuf Assaf, Stefan
 Weidner, Straelen, Straelener Verlag,
2002.

أمطار قدمية، بريوت، دار النهار، ٢٠٠٣.  -١٢
عودة املراكب، بريوت، دار نلسن، ٢٠٠٨.  -١٣

قصائد املانية معارصة، دار نلسن، ٢٠٠٨.  -١٤

ب) ترمجات ودراسات:
شعره،  من  خمتارات  ريلكه،  ماريا  راينر   -١
عن  ترمجة   .١٩٦٩ النهار،  دار  بريوت، 

األملانّية.
الشعر واملوت، بريوت، دار النهار، ١٩٧٣.   -٢

دراسة.
بريوت،  شعره،  من  خمتارات  هلدرلن،   -٣
عن  ترمجة   .١٩٧٤ والتوزيع،  للنرش  األهلّية 

األملانّية.
بريوت،  خمتارة،  قصائد  تراكل،  غيورج   -٤
منشورات املكتبة البولسّية، ١٩٨٧. ترمجة عن 

األملانّية.
مراثي ديينو، بريوت، دار صادر، ١٩٩٩.  -٥

من جتربة الفكر وطريق احلقل ملارتن هايدغر،   -٦
دار النهار، ٢٠٠٤. ترمجة.

عن املؤّلف:
دار  بريوت،  واحلياة،  الفّن  ندمي:  نعيمة،   -١
النهار، ١٩٧٣، ص ١٤٤-١٤٨. دراسة. ديوان 

يف دروب املغيب.

والقوانني ومعها املدرسة ويف املدرسة مل أكن من الالمعني واملاّدة الوحيدة التي كنت أحّبها 
كانت اِإلنشاء واللغة العربّية، وعىل ما أذكر بدأت كتابة الشعر يف هذه اللغة يف سّن مبكرة، 

رّبام يف العارشة من عمري.
ورصت أكرب، وكّل ما تقّدمت يب السّن كنت أبتعد عن الينابيع والرباري واألحراج 
كنت أبتعد عن األشياء وأرسارها وها أنا اآلن يف أواخر الطريق ألتفت إىل الوراء إىل الطفولة 

الدخانّية الوجه، ألتفت وال أرى شيًئا ألّني أنا مل أعد شيًئا.
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 Kheir Beik, Kamal: Le mouvement  -٢
moderniste de la poésie arabe contem-
poraine, Paris, 1978, pp.137ff.

مقابالت:
الرشاع، ٢٠٠١/٤/٩، ص ٥٤.  -١
النهار، ٢٠٠١/٥/٣٠، ص ١٧.  -٢

السياسة، ٢٠٠٢/٥/٢٢، ص ٢٣.  -٣
السياسة، ٢٠٠٢/٩/٣، ص ٢١.  -٤

السياسة، ٢٠٠٢/١١/٢١، ص ٢٦.  -٥



٥٧٣ 

ميخائيل رومان
النوع األديب: كاتب مرسحي.

والدته: ١٩٢٤ يف مرص.
وفاته: ١٩٧٣. 

ثقافته: متخّرج من كّلية العلوم، جامعة القاهرة.
حياته يف سطور: أستاذ يف املعهد الصناعي العايل يف شبني الكوم، مرتجم املرسحّيات الذاعة 

القاهرة والتلفزيون.

السرية*:
بدأ ميخائيل رومان حياته األدبّية بالقّصة واملقال والرتمجة. كام قّدم عّدة متثيلّيات لِإلذاعة 
والتلفزيون. غري أّنه يف سّن اخلامسة والثالثني اّتجه دفعة واحدة نحو املرسح. وكتب، يف 
هذه املرحلة الناضجة، جمموعة من املرسحّيات، حتت تأثري ردود أفعاله حيال األحداث 

الوطنّية والعاملّية احلاسمة.
ومل يعرض عىل خشبة املرسح سوى أقّل من نصف ما كتب عىل وجه التقريب، وهي: 
ليلة   ،١٩٦٨ الزجاج،  أو  العرضحاجلي  الوافد،١٩٦٦،   ،١٩٦٥ احلصار،  الدخان،١٩٦٢، 

مرصع جيفارا،١٩٦٩، ٢٨ سبتمرب الساعة اخلامسة، ١٩٧٠.
ومليخائيل رومان مفهوم متقّدم لوظيفة املرسح، ينبع من ظروف الثورة التي يرى أّننا 
نعيش يف مناخها. وعنده أّن كّل عمل فّني متكامل مستوىف الصدق الذايت واملوضوعي 

.ا هو بالرضورة يعترب عمًال ثوريًّ
ويف ضوء هذا املفهوم، يقول ميخائيل رومان يف حديث نرش مبجّلة املرسح عدد مايو 
١٩٦٧: أنا ال أطلب إّال مرسًحا شجاًعا مفتوح العينني والقلب، مقبًال عىل احلياة كام يراها 

..وكام ينبغي أن تكون
ومن هنا وقف ميخائيل رومان دائًما إىل جانب القيم التقدمية يف هذا العرص، ومحلته 
وحتطيم ملكاته  املستبّدة التي تريد قهر اِإلنسان،  القوى الرجعّية  كّل  العنيفة املّتصلة عىل 

اخلالقة ومعنوّياته الرفيعة.
السحيقة.  اهلاوية  إىل  تنحدر  التي  مرسحه،  يف  املنهارة  التعسة  الشخصّيات  أكثر  ما 
ا. ولكن ما أقوى الشخصّيات املتامسكة األبّية. املتمّردة عىل وضعها  اجتامعًيا وخلقًيا وإنسانيًّ
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ووسطها املحيط، التي ترفض من الناحية املقابلة، أن تركع وتقبل هذا املصري، رغم املحنة 
احلالكة والضياع والعذاب، لكي حتافظ عىل حّرية اِإلنسان، الذي يرضب بجذوره العميقة 
يف األرض، بتارخيه الطويل، والذي وجد قبل كّل األجهزة العلمّية واملخرتعات احلديثة، 

التي حتاول إلغاءه أو سحقه.
وهذه الشخصّيات املثّقفة غالًبا، املنتمية إىل الطبقة الوسطى، التي تواجه بإرادهتا اخلاصة 
عن  عادة  تعرب  التي  هي  املهرتىء،  اخلارجي  العامل  ومع  النفس  مع  حاًدا  رصاًعا  املفردة، 
النبع  نفس  إىل  ينتمي  احلّي  املرصي  مرسحه  جتعل  التي  وهي  وأهدافه،  الكاتب  مبادىء 

الكالسيكي الذي تدّفق منه املرسح اليوناين القدمي.
وكام يلتقي مرسح ميخائيل رومان مع مرسح الالمعقول احلديث من ناحية تركيب 
أحداثه، وتداخلها، وعدم ترابطها، واختالط الوهم باحلقيقة، عرب االنتقال احلّر يف الزمان 
استطاع،  وإن  املنطقي.  للتفسري  خضوعه  لعدم  أحياًنا.  فهمه  يتعذر  نحو  عىل  واملكان، 

باملحاتة الرشيقة، أن حيّرك يف النفس أمواج الشاعر، ويثري يف الذهن أعمق األفكار.
عىل أّنه يذكر. يف مرسحّية اخلطاب، أّن القّوة بحّد ذاهتا هي التي حتيل اخلري إىل ّرش. 
ولذلك حتّول هو بعد أن تلّقى شيًكا مبال العامل، من شخص يريد القضاء عىل اجلوع 
والقذارة والكالب، إىل طاغية متجّبر وجمرم سّفاح، ال يفّرط يف قطرة واحدة من القّوة 
اجلهنمّية التي كان يعتقد قبل أّنه من الرضوري مصادرة القدر الزائد منها، وتوزيعه عىل 

الفقراء التعساء حّتى يعيش اِإلنسان كآلة.
واحلّق أّن القّوة كطاقة جمّردة ال حتمل يف ذاهتا قسمة اخلري أو الرش، ألّنها قد تكون 
خرية مبثل ما تكون ّرشيرة. ذلك أّنها تتوّقف عىل النظام الذي يظّللها ويضعها يف إطاره، 
فيجعلها يف خدمة الغالبّية العظمى من البرش. كام نجد يف النظم االشرتاكّية، أو يف خدمة نفر 
قليل، ميلك زمام القّوة االقتصادّية والسياسّية. ويقف هبا ضّد اِإلنسان كام نجد يف النظم 

الرأساملّية البالية.
والتي  يشء  يعرتضها  ال  التي  للحرّية  مفهومه  للقّوة  التجريدي  املفهوم  هذا  ويطابق 
يلّح أبطاله يف طلبها. ومثل هذه احلّرية تكون وباًال عىل صاحبها، ألّننا ال ندرك وجودنا 
الصحيح إّال من خالل الرصاع االجتامعي، وواجبنا نحو اآلخرين. ولوال الرصاع الواجب 

لغدونا كاحليوانات السائمة، ولعشنا يف اخلواء.
إّن الطيور حّرة، نعم، ولكّنها ال تتوّقف أبًدا عن بناء أعشاشها [...]

النّقاد.  قبل  من  ضارية  حلملة  للمرسح،  كتب  منذ  رومان،  ميخائيل  تعّرض  ولقد 
فمنهم من رفض االعرتاف به، أساًسا، ووصف إحدى مرسحّياته بأّنها جمّرد يشء، دون 
أدنى مناقشة. غري أنه مل يعدم يف نفس الوقت من حيسن فهمه، وتقدير أعامله، والدفاع عنه. 
ويف مقّدمة أولئك الدكتور حممد مندور*، الذي استقبل عمله األّول، الدخان، حني عرضه 
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مؤّلفاته:
دار  القاهرة،  رومان،  ميخائيل  مرسحّيات   -١

الثقافة اجلديدة، ١٩٧٦.
الكاتب  دار  القاهرة،  الزجاج،  (و)  الدخان   -٢

العريب للطباعة والنرش، ١٩٦٢. مرسحّيتان.
جمّلة  القاهرة،  الوافد،  (و)  تضحك  الليلة   -٣

املرسح، ١٩٦٦. مرسحّيتان.
القاهرة،  العظيم،  جيفارا  مرصع  ليلة   -٤
املرصّية  اهليئة   ،عربّية مرسحّيات  سلسلة 
املوسم  يف  عرضت   .١٩٧٢ للكتاب،  العاّمة 

املرسحي، ١٩٦٨-١٩٦٩.
ايزيس حبيبتي، القاهرة، دار الفكر، ١٩٨٦.   -٥

كوميديا يف ثالثة فصول.
 (١٩٦٥) احلصار  هي:  أخرى  مرسحّيات   -٦
واخلطاب، (١٩٦٥) والعرضحاجلي، (١٩٦٨) 
 (١٩٧٠) اخلامسة،  الساعة  سبتمرب،  و٢٨ 
اجلديدة،  وهوليوود  واملزاد  واملأجور  واملعار 

وأّسس حبيبتي (١٩٨٦).

عن املؤّلف:
العريب،  الوطن  يف  املرسح  عيل:  الراعي،   -١
والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  الكويت، 
حتليل  ص ١٥١-١٥٨.   ،١٩٨٠ واآلداب، 

ملرسحّية الوافد.
نصوص  يف  املرسحي  الفعل  حازم:  شحاته،   -٢
ميخائيل رومان، القاهرة، اهليئة املرصية العاّمة 

للكتاب، ١٩٩٧.

مقاالت:
ص ١٦٠-  ،١٩٧٣/١١ (القاهرة)،  الطليعة   -١

١٦١. تقدير للكاتب لنبيل فرج.
تقدير  ص ٨.   ،١٩٧٤/١١/١٢ املحّرر،   -٢
األوىل  الذكرى  يف  حالوي  ألمحد  للكاتب 

ملوت ميخائيل رومان.
إبداع، كانون الثاين ١٩٩٧، ص ١٢٥.  -٣

املرسح القومي، بحفاوة بالغة، وأبرز فكرهتا األساسّية وعّلتها الغائية، التي ترفع من قيمتها 
الفكرّية وأسلوهبا الفّني، عىل أساس من رؤيته النقدّية الرحبة [...]

* [قطع من الطليعة (القاهرة)، انظر عن املؤّلف، رقم ٢].
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َبْيري محّمد محمود الزُّ
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩١٩ يف صنعاء، اليمن.
وفاته: ١٩٦٥. 

فدار  صنعاء؛  الكبري،  اجلامع  يف  ّمث  املهدي،  قّبة  جلامع  الكّتاب  مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
العلوم، القاهرة (ال حيمل شهادة).

األحرار  حزب  يف  مؤّسس  وعضو  سيايس  مناضل  صحايف.  شاعر.  سطور:  يف  حياته 
اليمن  صوت  حاهلا،  ولسان   (١٩٤٦) الكربى  اليمن  مجعّية  مؤّسس  (١٩٤٤)؛  اليمنّيني 
(١٩٤٦ ١٩٤٨). حبسه اِإلمام سنة ١٩٤٢. ّمث نشط يف السياسة من املنفى، عدن ١٩٤٤، 
ّمث السعودّية فاهلند وباكستان. أقام بالقاهرة بعد ثورة ١٩٥٢ وكان يعمل مذيًعا لصوت 
العرب. حمارض اللغة العربّية يف جامعة اِإلسكندرّية (١٩٦٠). رجع إىل صنعاء سنة ١٩٦٢ 
وعّينه وزير الرتبية عضو البعث اليمني لدى اجلامعة العربّية (يف حكومة عبد اهللا السالل). 

قتله معارضوه السياسّيون يف انقالب ١٩٦٢.

السرية*:
حيث  من  واألصّح،  األدّق،  من  كان  وقد  احلياة،  مع  قّصتي  هي  الشعر،  مع  قّصتي 
من  نبضة  الشعر  ألّن  وذلك   معي الشعر  قّصة  العنوان:  أجعل  أّن  واملنطق،  الواقع، 
نبضات احلياة يدور معها حيث تدور، وهو ظّل يعّبر عن ألواهنا، وتقّلباهتا، وليس األمر 

بالعكس [...]
طور  وهو  عنه،  يعّبر  أو  به  يقرتن  أن  الشعر  يستطع  مل  حيايت  أطوار  من  واحد  طور 
التكوين الروحي، الذي انغلقت عليه أصول شخصّيتي، وانغرست يف أعامقه جذور نوازعي، 
واّتجاهايت، وتشّكلت يف قوالبه أطوال نفيس وألواهنا، ومعايريها، فمل تستطع منها فكاًكا 

حقيقًيا...
فلامذا إذن مل يسّجل الشعر هذا الطور األّول من أطوار حيايت...؟

يف  املغلقة  احلياة  من  استدرجني  الذي  اجلّذاب  الساحر  الطيف  هو  الشعر  أّن  الواقع 
فتحدث  اخلارجّية،  العوامل  بتّرسب  وتسمح  ترتاخى،  قبضتي  جعل  حتى  كبسولتي، 
االرتباك يف جّو القالب املدرع العنيد، وأذهلني الشعر املتسلل إىل حيايت عن تصوير الطور 
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الروحي من أطوارها، وجعلني أحمل بأّني قد أفلت منه، رغم أّني ال زلت يف قبضته القوّية 
[...]

يدري،  أن  دون  الروحي،  النطاق  داخل  يوجهها  وأخذ  نفيس،  زمام  الشعر  تسمل 
ويغامر هبا يف جتارب األحالم، ويطري هبا عرب رضوب عديدة من املسارات، فرشق هبا، 
وغرب، وشمأل، وجنب، وأقدم، وأحجم، وهادن، وحارب، واقتحم هبا دنيا العرص 
احلديث قفزة طافرة، اجتازت القرون يف سنني، وخاضت مع جيل العرص خمتلف األفكار، 

والتّيارات، ومصطرع املذاهب الدينّية، والسياسّية، األدبّية، واالجتامعّية.
وتفاعلت نفيس من الشعر، وتفاعل معها ومنا خالل منّوها، فكانت طفولتي طفولته، 
وشبايب شبابه، ونضجي نضجه، وكان يسري جنًبا إىل جنب حيث أسري، فهو ساذج يف 
سّن املراهقة، وطائش عندما أطيش، وحزين عندما أحزن وحامل بالسعادة وقت ما أحمل، 

إذا لعبت لعب مثيل [...]  
وأنا لست أدري ملاذا يوضع الشعر وحده يف قفص االّتهام، وال توضع اللسان كذلك 

من جّراء هذرها اليومي.
املجّرد أّن الشعر جتّمل وتزّين، وأدخل عىل نفسه فّن اللّذة، وسحر اجلامل...؟ أم ألّنه 
من الكائنات احلّية التي ترفض أن متوت، كام رفض الشيطان فحقت عليه لعنة املنظرين...؟
مهام يكن من أمر فإّن احلقيقة الواقعة أّن الشعر هو الذي أخرجني من القمقم، وقادين 

إىل غامر احلياة الواسعة الزاخرة باملفارقات واملتناقضات [...]
إّن الشعر ال جيري إّال كام جتري احلياة عىل ظهر األرض، إذ هو صدى من أصدائها، 

ونتيجة من نتائجها.
وقد يكون الشعر كام أتصّور يعني الصدق الذايت، كام يعني الصدق املوضوعي، والذات 
منها األعامق، ومنها السطح، ومنها القشور ومنها اللباب، فيها السوي واملعوج، وفيها 

الرش واخلري، وفيها العدل والظمل، وفيها احليلة وااللتواء، وفيها االستقامة والوضوح.
وإذا كانت احلرب خدعة، فالشعر أحياًنا سالح من أسلحة احلرب، وال بأس يف ميدان 

الرصاع أن تكون اخلدعة سالًحا شاعًرا [...]
بدأت حيايت طالب عمل ينحو منحى الصوفّية يف العزوف، والروحانّية وتعشقت هذا 

اللون من احلياة رغم اليتم والشظف والقلة، ونعمت به كام مل أنعم بيشء آخر بعد ذلك.
ومل يستطع أن ينتزعني من هذه األجواء غري نشدان الشعر واألدب، وتعشقت احلياة 
األدبّية، ومهت هبا هياًما، ومل تستطع أن ترصفني عنها، وتصّدين عن التفّرغ هلا إّال املعارك 

النضالّية السياسّية التي متّخضت عنها احلياة األدبّية.
فروحانّيتي عليها جنى األدب، وأديب عوقب بالسياسة، فزجت به يف املعارك املريرة 

الطويلة املدى، وانتقمت منه ّرش انتقام.
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مؤّلفاته:
أ) شعر ومقاالت:

 .١٩٦٢ اهلناء،  دار  القاهرة،  الشعر،  ثورة   -١
شعر.

اهلناء،  دار  القاهرة،  اجلحيم،  يف  صالة   -٢
١٩٦٤. شعر.

املجّلد  العودة،  دار  بريوت،  الزبريي،  ديوان   -٣
األّول، ١٩٧٨؛ املجّلد الثاين، ١٩٨٢. ويشمل 
القصائد غري املطبوعة سابًقا مع سرية ذاتّية يف 
املجّلد األّول، ص ٥١-٦١، ومقاالت أخرى. 

مقّدمة دراسّية لعبد العزيز املقالح*.
نقطة يف الظالم، بريوت، دار العودة، ١٩٨٢.   -٤

شعر. مع مقّدمة دراسّية لعبد العزيز املقالح.

ب) روايات:
العودة،  دار  بريوت،  واق،  واق  مأساة   -١

وصنعاء، دار الكلمة، ١٩٧٨. رواية.

ج) الكتابات السياسّية:
األمر  شباب  برامج  من  األّول  الربنامج   -١
باملعروف والنهي عن املنكر، القاهرة، ١٩٤١.
آمالنا وأماننا، القاهرة، (د.ن)، [حوايل ١٩٥٥].  -٢

عدن،  الشعب،  ووحدة  األحرار  حركة   -٣
(د.ن)، ١٩٥٦.

اخلدعة الكربى يف السياسة العربّية، القاهرة،   -٤
(د.ن)، ١٩٥٩.

القاهرة،  األحرار،  لقضّية  األّول  الصانع  نعامن   -٥
مطبعة اجلامهري، ١٩٦١. (سرية أمحد حمّمد نعامن، 
مؤّسس حزب األحرار مع حمّمد حممود الزبريي).
اإلمامة وخطرها عىل وحدة اليمن، القاهرة،   -٦

االّتحاد اليمني، (د.ت.).
العودة،  دار  بريوت،  وثورة،  دين  اِإلسالم   -٧

.١٩٨٢
اليمنّية،  الثورة  فكر  يف  النظرّية  املنطلقات   -٨

بريوت، دار العودة، ١٩٨٣.

عىل أّن هذه املراحل كّلها إّنام تتباين هكذا يف مظاهرها السطحّية، أما يف أعامق الواقع، 
كدروع  بدروع  أسفلت  كام  منها  وحتوطها  واحدة،  روح  تسودها  متداخلة  مراحل  فإّنها 

الكبسولة التي ختوض غامر الفضاء اخلارجي الرهيب وهي ترتعد.
وشعري أو معظمه تطغى عليه السياسة سواء ما كان منه مدًحا، وما كان رثاء، وما 
كان ثورة، وما كان شكوى، أو ما كان شيًئا غري ذلك وهذا هو املنطق الواقع، فإّن حيايت 

كّلها ليست حياة شخصّية منفّكة عن احلياة العاّمة بأّي حال من األحوال.
روحاين  جّو  يف  أتناوله  كنت  فلقد  الفتنة،  حدود  أبعد  إىل  بشعري  مفتوًنا  كنت 
مينحني الغبطة مضاعفة، ويعطيني ثقة خيالّية بالنفس، وأمًنا غامًضا ال مّربر له من الواقع 
املحسوس، كام كان يشعرين بقّوة االستغناء عن كّل ما يف احلياة، وبنزوع إىل االستعالء 
عىل االهتاممات العادّية، واِإلميان بقدرة ال أمتلك يف يدي شيًئا منها، كنت أحّس إحساًسا 
ا بأّني قادر باألدب وحده عىل أن أقوض ألف عام من الفساد، والظمل، والطغيان،  أسطوريًّ
لست أدري أذلك من ختريف اخليال الشاعري اجلامح، أم هو ومضة من ومضات الذخر 

الصويف السجني يف أعامقي.

* [مقطع من ديوان الزبريي، بريوت، دار العودة، اجلزء األّول، ص ٥١-٦١].
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عن املؤّلف:
اليمني،  الشعر  رحلة  اُهللا:  عبد  الربدوين*،   -١
قدميه وحديثه، بريوت، دار العودة، ط ٤، 

١٩٨٢، ص ١٢٥-١٤٤.
املقالح*، عبد العزيز: الزبريي، ضمري اليمن   -٢
الثقايف والوطني، بريوت، دار العودة، ١٩٨٣.
اخلليج  من  معارصون  شعراء  أمحد:  اجلدع،   -٣

الرشق  مؤّسسة  (؟)،  العربّية،  واجلزيرة 
للعالقة العاّمة والنرش والرتمجة، ١٩٨٧.

اخر  اىل  قصيدة  اول  من  عبداهللا:  الربدوين،   -٤
طلقة: دراسة يف شعر الزبريي، بريوت، دار 

احلداثة، ١٩٩٣.
و  الزبريي  قائد:  العزيز  عبد  املسعودي،   -٥
القاهرة،   ،١٩٤١-١٩٦٥ اهللا  حزب  مرشوع 

مطبعة مدبويل، ٢٠٠١.



 ٥٨٠

فارس زكي َزْرُزور
النوع األديب: كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٢٩ يف دمشق، سورية.
وفاته: ٢٠٠٣.

ثقافته: تعّلم أّوًال يف الكّتاب ّمث مدرسة خالد ابن الوليد االبتدائّية، دمشق إىل سنة ١٩٤٢؛ 
ّمث املدرسة الثانوّية إىل سنة ١٩٤٩؛ فالكّلية العسكرّية، وختّرج منها ضابًطا.

حياته يف سطور: ضابط باجليش السوري، واآلن متقاعد. دّرس يف املدارس االبتدائّية 
كام   ،١٩٥٥ لبنان،  إىل  متفّرقة  سياحّية  بزيارات  قام  العرب.  الكّتاب  اّتحاد  عضو  لفرتة. 
ا ملّدة ٥ أشهر. زار أيًضا االّتحاد  زار العراق والكويت ومرص. أقام مبرص ملحًقا عسكريًّ

السوفيايت، ١٩٦٧، ورومانيا، ١٩٧٣. متزّوج وله أربعة أوالد.

السرية:
ولدُت عام ١٩٢٩ من أبوين أّميني يف حّي من أحياء دمشق القدمية، امليدان الفوقاين، وعشت 
يف أرسة فقرية ومتّزمتة، أرشب من ماء البئر وأستيضء بنور الكاز، يف دار ترابّية اجلدران 
باملقايضة:  مبيعاته  وأكثر  حوران،  يف  صغًريا  بائًعا  يعمل  والدي  وكان  السقوف.  خشبّية 
بضاعة قليلة مقابل حنطة وشعري وعدس وبيض. وحني كربت قليًال أخذ يصحبني معه إىل 
حوران ويرسلني إىل (اخلجا) ألتعّلم القراءة وقد كتب يل (اخلجا) األبجدّية عىل لوح من 
التنك باحلرب األسود باخلّط العريض. وحني أعود إىل دمشق ترسلني أّمي إىل مدرسة إسالمّية 
(مدرسة وقاية األبناء جلمعّية القّراء) حيث أتعّلم اللغة العربّية وأصول الفقه وجتويد القرآن. 
وحني كان عمري ١٠-١٣ عاًما كنت أذهب إىل املدرسة بالقبقاب والقنباز والطربوش. 
وكان يوجد بيننا بعض الطلبة، يعدون عىل األصابع، يرتدون البناطيل الطويلة وهم إّما 
أوالد ّجتار أو أوالد موّظفني، وهؤالء كّنا نبتعد عنهم ال نخاطبهم وال نحتّك هبم وكأّنهم 

مصابون بداء وبيل.
وكان  الوليد) الرسمّية،  بن  (خالد  مدرسة  توجد  كانت  تلك،  مدرستي  جوار  إىل 
يدرس هبا خايل الذي يكربين بثالثة أعوام، فأخذ يغريني بأن أنتسب إىل مدرسته فوافقت، 
وقامت والديت بتوجيه أخيها وغياب والدي بتسجييل مبدرسة (خالد بن الوليد)، وهي ال 
تزال حتى اليوم يف حّي امليدان، اجلزماتيه. وهناك كان أكثر الطالب يرتدون البناطيل، ومل 
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أكن أملك بنطاًال، ألّن أهايل احلّي الذي أقطنه، كّلهم يعتربون لبس البنطال خزًيا وعاًرا. 
وحني  حذاء  أنتعل  وأخذت  القباز  فوق  السوداء  املدرسّية  الصدرّية  أرتدي  أخذت  لذلك 
نلت الشهادة االبتدائّية بعد عامني طلبت من والديت أن أحذو حذو رفاقي وأنتسب إىل 
أن  إّيل  وطلب  باتة  معارضة  الفكرة  عارض  الذي  والدي  جميء  والديت  وانتظرت  الثانوّية. 
أشتغل بالبزورية ألصبح تاجًرا، وأنا اآلن يعرتيني بعض الندم ألّني مل أعمل بنصيحة والدي 
ألّني ال أزال فقًريا، إّال أّني، متأّثر بقراءايت لألقاصيص والروايات، أفلحت بواسطة بعض 
املعارف باالنتساب إىل الثانوّية، ودخلت الثانوّية ١٩٤٣ بالصدرّية والقنباز، وكنت ال أزال 
أكتب بالريشة والدواة ألّن والدي كان يرفض أن يشرتي يل قمل حرب أو بنطال أو ساعة، 
معتًربا هذه األشياء من الكامليات وال حيصل عليها إّال (األكابر). ولكّني بدأت أعمل أجًريا 
يف العطلة الصيفّية، واستطعت مبدخرايت أن أشرتي قمل حرب وبنطاًال وساعة. وكنت ال أكّف 
عن قراءة األقاصيص والروايات أستأجرها من سوق (املسكية) لقاء فرنك للكتاب اقرأه ّمث 
أستبدله بكتاب آخر دون أن أضّيع وقتي بلعب كرة القدم أو ركب الدراجات النارّية، (أنا 

ال أتقن ركب الدراجة حتى اآلن).
يف عام ١٩٤٧ نلت الشهادة املتوّسطة وعّينت مدّرًسا يف حمافظة اجلزيرة وخالل سنتني 
درست البكالوريا حًرا ويف عام ١٩٤٩ نلت شهادة البكالوريا وانتسبت إىل الكّلية العسكرّية 
متأّثًرا برواية كّل يشء هادىء يف امليدان الغريب ألرين ماريا رميارك. عام ١٩٥٩ ّمت ترسحيي 

من اجليش فتفّرغت للكتابة.
رئيسّية  مشاكل  ثالث  من  أعاين  عمري،  من  اخلمسينات  بداية  يف  وأنا  اآلن،  إّنني 
تؤرقني وجتعلني، لكي أنام، إّما أن أرشب أو أتناول حبوًبا منّومة. وهذه املشاكل الثالث 
األسواق  من  املفقودة  كتبي  طباعة  إعادة  األوىل:  املشكلة   (١ جانب:  كّل  من  حتارصين 
واستطعت أخًريا أن أقوم بطباعة ثالثة كتب يف وزارة الثقافة واِإلرشاد وكتابني يف إحدى 
صداقة  معها  يل  الدولة  يف  مسؤولة  كبرية  شخصّية  مبساعدة  وذلك  الناشئة،  النرش  دور 
ا. استطعت عام ١٩٦٩ أن  ا وجسديًّ قدمية؛ ٢) املشكلة الثانية: ولدي بّشار متخّلف عقليًّ
أدخله أحد معاهد الكويت اخلاصة باملعّوقني، وبقي هناك حتى عام ١٩٧٩ حيث ذهبت 
أّمه لزيارته ّمث عادت به. ألّنها كام قالت، وجدت عىل رأسه قملة. وبعد فرتة حني وجدته 
أمامها يف وجهها يف البيت، أصاهبا الندم. وحاولت إرجاعه ففشلت فحاولت االنتحار. 
وهي اآلن ترتّدد عىل عّدة أطّباء نفسانّيني، وهي ال تكّف ليًال وهناًرا عن البكاء والندب، 
وإبداء احلرسة والندم قلبت حياتنا أنا وأوالدها إىل جحيم. وأنا أهرب تارة إىل السكر وتارة 
إىل املنّوم دون أن يطاوعني ضمريي باهلرب من املنزل؛ ٣) املشكلة الثالثة: هي األنثى. إّنهن 
يتحرّشن يب، ويالحقنني، وحيددن يل مواعيد، وحني ألتقي هبا يصيبها الدهش، وتتظاهر 
تبادرين  البيت  إىل  أرجع  وحني  باخلرس.  أصاب  وطبًعا  عفوّية.  بصورة  كان  لقاءنا  بأّن 
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

حتى القطرة األخرية، دمشق، وزارة الثقافة   -١
واِإلرشاد، ١٩٦١.

اثنان وأربعون راكًبا ونصف، دمشق، مطبعة   -٢
اجلمهورّية، ١٩٦٧.

ال هو كام هو، وال يشء يف مكانه، تونس،   -٣
مؤّسسات عبد الكرمي عبداهللا، ١٩٧٦.

أبانا الذي يف األرض، دمشق، احتاد الكّتاب   -٤
العرب، ١٩٨٣. قصص.

ب) روايات:
حسن جبل، دمشق، (د.ن)، ١٩٦٩.  -١

اِإلدارة  مطابع  دمشق،  املدينة،  تسقط  لن   -٢
السياسّية، ١٩٦٩. ج ٢ من الثالثية.

حّق جيل، دمشق، وزارة الثقافة واِإلرشاد،   -٣
.١٩٦٩

الال اجتامعّيون، دمشق، دار األجيال، ١٩٧٠.  -٤
االعتدال،  دار  دمشق،  والسادة،  األشقياء   -٥

.١٩٧١
طباعة  دمشق،   ،حنني وخفي  احلفاة   -٦

خاصة، دار االعتدال، ١٩٧١.
العرب،  الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  املذنبون،   -٧

.١٩٧٤
العّمال،  نقابة  دمشق،  وأّمه،  للعامل  غرفة   -٨

.١٩٧٥

الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  ينصاع،  أن  له  آن   -٩
العرب، ١٩٧٦.

كّل ما حيرتق يلتهب، دمشق، احتاد الكّتاب   -١٠
العرب، ١٩٨٦. رواية؛ ج ٣ من الثالثّية.

ج) دراسة:
معارك احلّرية يف سورية، دمشق، دار الرشق،   -١

.١٩٦٢

عن املؤّلف:
 Makarius, Raoul et Laura: Anthologie  -١
 de la littérature arabe contemporaine. Le
 roman et la nouvelle, Paris, Ed. du Seuil,
1964.

مقاالت:
الثقافة، كانون الثاين ١٩٧٦، ص ٣٣.  -١

السياسة، ١٩٩٥/٦/٦، ص ١٧.  -٢

مقابلة:
البعث (دمشق)، ١٩٨٦/٦/٥، ص ٩.   -١

النعية:
البعث، ٢٠٠٣/١/٢٦؛ ترشين، ٢٠٠٣/٣/١.  -١

زوجتي باكية نادبة: ما هي عالقتك مع فالنة وملاذا تالحقها يا... إلخ. ويف املقهى يبادرين 
رفاقي أيًضا: ملاذا تتحّرش بالبنات يا.. وهكذا يشهرن يب ويسئن إىل سمعتي وأنا ال أفّكر 

يف كتابة هذا املوضوع يف روايايت وقصيص ألّني كاتب ملتزم. 



٥٨٣ 

عبد اهللا حّمادي زريقة
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٥٣ يف الدار البيضاء، املغرب.
وفاته: ٢٠٠١.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة مريابو (Mirabeau) االبتدائّية، الدار البيضاء، ١٩٦٦-١٩٦١؛ فثانوّية 
اِإلمام مالك، الدار البيضاء، ١٩٦٧-١٩٧٣؛ فكّلية اآلداب، جامعة حمّمد اخلامس، الدار 

البيضاء، ١٩٧٤-١٩٧٨.

حياته يف سطور: عضو اّتحاد كّتاب املغرب. مل يسافر خارج املغرب وما زال بال عمل وال 
وظيفة بسبب موقفه السيايس.

السرية:
١٩٥٣/١٢/١٦ ومل أخرت فوىض كاريري سانطرال  مل أخرت تاريخ والديت حني ازددت يف 
مع  للتعامل  بعد  فيام  دفعتني  التي  الفوىض  هذه  البيضاء.  بالدار   Carrières Centrales

األشياء والفضاءات كأشياء ممّزقة ومفّككة. مل أدخل الكتابة بل كنت يف فوضاها بالذات. 
كان عّيل أن أتعامل مع الكتابة يف كّل يشء: داخل مدن الصفيح التي مل أخرج منها حتى 
بالدار   Carrières Ben Msik مسيك  بن  كاريري  هو  آخر  كاريري  يف  أسكن  (اآلن  اآلن 
البيضاء). وأخاف من أّني لو خرجت من مدن الفوىض هذه سأخرج من الكتابة نفسها. 
ومل أخرت الشعر بالضبط، بل خيّيل إّيل أّنه هو الذي اختارين من بني نتف هذه الفوىض. لقد 
عشق الشعر فوضاي، وفّكر ّيف قبل أن أفّكر فيه. بل خيّيل إّيل أّنني لست أنا الذي أفّكر يف 
هذا الوجود، بل الوجود هو الذي يفّكر ّيف وجيرفني معه إىل غابات أعشق وحوشها التي 
تتدافع يف قصائدي. وخيّيل إّيل كذلك أّن بن مسيك هو الذي جّرين إليه، فكتبت باملسامر 
عىل قصديره وخشبه. أنا ال شعور يكاد يكون خاًما وصافًيا ورقراًقا. وهنر ال شعور يسيل 
بال رقابة أو عسس. وطفولة أتركها ال تكرب أبًدا. وخيال أسببه ليفرز أسامك احلقيقة. ولكّني 
اخرتت الفقر. ألّن ّيف الفقر يكمن علّو الشعر. اخرتت الفقر عن طواعّية ألنجو من كّل 
فيها  يتوّغل  مل  التي  الغابات  أحّب  املربعة.  األماكن  أحّب  وال  استقرار.  أحّب  ال  ضغط. 
إنسان. أحّب اخلياالت التي مل تطرقها عربات إنسان. أحّب األشياء التي مل توجد حتى اآلن. 

وكثًريا ما أحّب الّال يشء ألجد فيه أشيائي اخلاّصة يب.
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مؤّلفاته:
رقصة الرأس والوردة، الدار البيضاء، مطبعة   -١

األندلس، ١٩٧٧.
البيضاء،  الدار  الكالم،  شجرة  ضحكات   -٢
دار  بريوت،  ط ٢،  ١٩٨٢؛  بنميد،  مطبعة 

العاملّية، ١٩٨٤.

منشورات  البيضاء،  الدار  حجرّية،  زهور   -٣
البديل، ١٩٨٣.

تفاحة املثّلث، الدار البيضاء، ١٩٨٥.  -٤
فراشات سوداء، الدار البيضاء، دار الطوبقال   -٥

للنرش، ١٩٨٨.
البيضاء،  الدار  رواية،  احلصانني:  ذات  املرأة   -٦

نرش الفنك، ١٩٩١.

ست  بسبب   ١٩٧٨ سنة  دخلت  حني  األكرب  السجن  هذا  داخل  السجن  واخرتت 
قصائد. كنت يف قّمة ال وعيي حني أردت أن أقول األشياء التي ال تقال قّط. حني أردت 
أن أذهب بالشعر إىل أشياء تسّيحها مناطق اخلوف وقمع الرغبة واملجهول. أردت أن أكون 
إًهلا يف تلك اللحظة. فقضيت سنتني. خرجت بعدها نشواًنا ألّني دخلت إىل معمل الّال 

شعور وتكوين جذور اِإلنسان األوىل الضاربة يف الزمن.
وحقائق.  صوًرا  تلد  بل  فحسب  أطفاًال  تلد  ال  مّرة  ألّول  امرأة  وجدت  املرأة  وعن 

فدخلت حقيقة املرأة ألّنها هي نفسها حقيقة الشعر.



٥٨٥ 

محّمد َزْفَزاف
النوع األديب: كاتب قصص، روائي.
والدته: ١٩٤٥ يف القنيطرة، املغرب.

وفاته: ٢٠٠١.
ثقافته: ختّرج من املدرسة العليا لألساتذة. الرباط.

حياته يف سطور: مدّرس وصحايف.

السرية:
الراهن،  الوقت  يف  يل  ملًكا  تبقى  أن  أريدها  ألّني  حيايت،  عن  أكتب  أن  عّيل  يصعب 
لكن ال بأس أن أعطي باختصار بعض خطوطها: دخلت املدرسة االستعامرّية بالصدفة 
سنة ١٩٥٣، وقبلها كنت متدّرًبا apprenti عند خّياط شعبي. ظروف الدراسة كانت 
والديت  واضطرت  وّزان،  مدينة  قرب  األربعينات  هناية  يف  توّفي  والدي  ألّن  صعبة، 
املاء  يف  قبور  مثل  مؤّلفايت  لبعض  مرسح  وهي  املغرب،  يف  القنيطرة  مدينة  إىل  للهجرة 
وأرصفة وجدران ورواية حماولة عيش التي ترمجت إىل الروسّية، لكّني مل أكمل دراستي 
عىل  رًدا  الوطنّيون  أّسسها  حّرة  مبدرسة  التحقت  فقد  االستعامرّية.  املدرسة  هذه  يف 
التعليم االستعامري. وعانيت اليشء الكثري يف هذه املدرسة ألّنني كنت أدرس مع أبناء 
عىل  أتغّلب  أن  حاولت  وقد   Les bidonvilles الصفيح  مدن  يف  أسكن  وأنا  األعيان، 
تلك املعاناة، وكنت األّول يف الصّف دائًما، ويف مجيع املواد الدراسّية، حتى أغطي عىل 
فقري. وكّل رفاقي يف ذلك احلّي ماتوا مقتولني أو ذهبوا إىل السجن أو أصبحوا جنوًدا 
متعّددة  بحرف  اشتغلت  كاتًبا.  مّني  جعل  مّني  أقوى  شيًئا  لكّن  الثانية.  الدرجة  من 
يف أوقات الفراغ لكي أعول إخويت من أّمي، وهذا يشء سبق أن ذكرته يف العديد من 
االستجوابات التي أعطيتها للعديد من املجالت والصحف. ولعّل املهنة التي استفدت 
اآلن  املجتمع.  من  كبرية  رشائح  عىل  أتعّرف  جعلتني  والتي  الصحف،  بيع  هي  منها 
وحترض  اللغات،  من  العديد  إىل  ترمجت  القصرية  قصيص  ولكن  صحف،  بائع  أعد  مل 
عنها أبحاث داخل املغرب وخارجه. آخرها شهادة دكتوراه السلك الثالث من جامعة 

السوربون IV للباحث أمحد توبة.
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

الثقافة  وزارة  دمشق،  متأّخر،  ليل  يف  حوار   -١
واِإلرشاد القومي، ١٩٧٠.

النرش  دار  البيضاء،  الدار  واطئة،  بيوت   -٢
املغربّية، ١٩٧٧.

العرب،  الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  األقوى،   -٣
.١٩٧٨

اآلداب،  دار  بريوت،  املقّدسة،  الشجرة   -٤
.١٩٨٠

العربّية  املؤّسسة  بريوت،  الغابة،  يف  غجر   -٥
للدراسات والنرش، ١٩٨٢.

العاّمة  املنشأة  (ليبيا)،  طرابلس  اجلّن،  ملك   -٦
للنرش والتوزيع، ١٩٨٤؛ ط ٢، الدار البيضاء، 

أفريقيا الرشق، ١٩٨٨.

ب) روايات:
املرأة والوردة، بريوت، الدار املّتحدة للنرش،   -١
ودار غالريي ١، ١٩٧٢؛ مع مقّدمة دراسّية 
النارشين  الرباط،  ط ٢،  اليابوري؛  ألمحد 

املتحدين، ١٩٨١.
 Spanish translation: by Beatriz Molina  
 Rueda, Madrid, Agencia Espanola de
Cooperacion Internacional, 1997.

اِإلعالم،  وزارة  بغداد،  وجدران،  أرصفة   -٢
.١٩٧٤

العربّية  الدار  ليبيا/تونس،  املاء،  يف  قبور   -٣
للكتاب، ١٩٧٨.

املطابع  البيضاء،  الدار  والبحر،  األفعى   -٤
الرسيعة، ١٩٧٩.

منشورات  البيضاء،  الدار  الديك،  بيضة   -٥
اجلامعة، ١٩٨٤.

(ليبيا)/تونس،  طرابلس  عيش،  حماوالت   -٦
الدار العربّية للكتاب، ١٩٨٥.

البيضاء،  الدار  وخيتفي،  يظهر  الذي  الثعلب   -٧
منشورات أوراق، ١٩٨٥.

عامل  منشورات  الرباط،  اخللفي،  احلّي   -٨
الصحافة، ١٩٩٢.

العربة، الرباط، منشورات عكاز، ١٩٩٣.  -٩
عكاز،  منشورات  الرباط،  الورد،  بائعة   -١٠

.١٩٩٦
أفواه واسعة، الدار البيضاء، مطبعة اجلنوب،   -١١

.١٩٩٨
الثقافية،  الشؤون  وزارة  الرباط،  الروايات،   -١٢

.١٩٩٩

عن املؤّلف:
املغرب  من  ثقافّية  أصوات  أمحد:  فرحات،   -١
 ،١٩٨٤ العلمّية،  الدار  بريوت،  العريب، 

ص ١٥٧-١٦٤.

مقاالت:
التازي*، حمّمد عّز الدين: الرسد يف روايات   -١
١٦؛  املجّلد  األديب،  املوقف   ،زفزاف حمّمد 

رقم ١٨٤ (آب ١٩٨٦)، ص ٣٠-٤٨.
Banipal, 2000. 9, p. 3.  -٢

مراجعات الكتب:
عن  ص ٩٤،   ،١٣  ،١٩٧٩ اجلديدة،  الثقافة   -١

روايته قبور يف املاء.
عن  ص ١٧٢،   ،١٩٨٢ نيسان  املعرفة،   -٢

األقوى.
بيضة  عن  ص ٢٤٧،   ،١٩٨٥ متوز  فصول،   -٣

الديك والكرمل، ١٩٨٧،٢٥، ص ٧٣.

مقابالت:
السياسة،١٩٨٦/٧/٣١، ص ٢٢.  -١

املغربّية  الثقافة  من  عالمات  بول:  شاؤول*،   -٢
العربّية للدراسات  املؤّسسة  بريوت،  احلديثة، 

والنرش، ١٩٨٩، ص ٦٣-٦٧. 



٥٨٧ 

ان خليل َزْقَطان َغسَّ
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٥٤ يف بيت جاال، فلسطني.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة الكرامة االبتدائّية، خمّيم الكرامة، األردن، ١٩٥٩-١٩٦٤؛ فاألمري 
حسن اِإلعدادّية، عّمان، األردن، ١٩٦٥-١٩٦٨؛ فالتاج الثانوّية، عّمان، ١٩٦٨-١٩٧١؛ 

حائز دبلوم الرتبية الرياضّية من معهد تدريب املعّلمني التابع لوكالة الغوث.

حياته يف سطور: مدّرس الرتبية الرياضّية يف مدرسة خمّيم ماركا اِإلعدادّية التابعة لوكالة 
الغوث يف ناعور األمم املّتحدة، من عام ١٩٧٣ إىل ١٩٧٩. مدير حترير جمّلة ثقافّية شبابّية 
شهرّية صدرت يف بريوت بني العامني ١٩٨٠-١٩٨٢. سكرتري حترير جمّلة احلّرية السياسّية 
الكّتاب  رابطة  عضو  التحرير.  أمانة  وعضو  فيها  الثقايف  املسؤول  ّمث  األسبوعّية،  الثقافّية 
األردنّيني، وعضو مؤّسس يف اهليئة األردنّية الثانية؛ عضو االّتحاد العام للكّتاب والصحفّيني 
الفلسطينّيني. عضو منّظمة الصحفّيني العاملّيني. قام بزيارات قصرية يف إطار مؤمترات أو 
واجلزائر  والسودان (١٩٨٦)  وعدن (١٩٨٢)  ليبيا (١٩٧٧)  من  كّل  إىل  ثقافّية  مهرجانات 
(١٩٨٧) وتونس (١٩٨٧). أقام يف االّتحاد السوفيايت ملّدة مثانية أشهر (١٩٧٩-١٩٨٠) ّمث زار 

ملناسبات ثقافّية كًال من تشيكوسلوفاكيا وإسبانيا وقربص. متزوج وله ولدان.

السرية:
ولدُت صيف ١٩٥٤ يف بيت جاال الضاحية احلميمة لـ بيت حلم. ليس لدّي الكثري من 

بيت جاال، وإن كنت أحّب فكرة والديت فيها.
كان والدي من مؤّسيس مدرسة خمّيم الدهيشة ومدّرس ماّدة التاريخ فيها، وهو يف 
نفس الوقت أحد األصوات املمّيزة يف شعر النكبة الفلسطيني. ولعّل هذا ما أخذه بقّوة 

لالنغامس يف العمل السياس الناشط يف ذلك الوقت.
أذكر أّنه كان غائًبا عّنا معظم الوقت، كان أحياًنا يتسّلل يف الليل، أسمع صوته وال 
أراه. يف املّرة التي شاهدته فيها كان يقف حتت ضوء مصباح الكاز املعّلق عىل احلائط. كانت 
ا وخميًفا إىل حّد بعيد. ا جدًّ املّرة األوىل التي أراه فيها بالقمباز والكوفية، لقد بدا يل عربيًّ
املسيحّية،   جاال بيت  طرقات  يغّطي  خاص  وهدوء  وأعيادهم،  املسيحّيني  بيوت 
من  صلبان  قمصاهنم،  وحتت  األوالد  صدور  عىل  والصلبان  والراهبات  الكنيسة  جرس 
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خشب الزيتون واجلوز والبّلوط ومسافة طويلة من الزيتون املعّمر... تلك هي الذاكرة األوىل 
التي ستبقى مستقّلة وغامضة متاًما، إىل جانب خمّيم الكرامة الذي انتقلنا إليه يف هناية سنة 
١٩٥٩، حيث بدا كّل يشء خمتلًفا ومتناقًضا، املشهد املسيحي كان هناك أيًضا، ففي أقىص 
الغرب وعىل قّمة جبل قرنطل هكذا كّنا نسّميه، يف مواجهة الطرف اجلنويب للمخّيم حفر 

الرهبان املسيحّيون ديًرا يف الصخر.. وغري بعيد عنه عىل القّمة ما يشبه املقربة.
الشمس حارقة يف الغور، امللح يغّطي األرض ويلمع كمرآة، ويف كّل مكان تندفع 
أعداًدا هائلة من الزواحف واألفاعي والعقارب الساّمة. تلك هي الكرامة. بدائّية وقاسية يف 
مواجهة الساكنني اجلدد. يف الشتاء ينحدر السيل من أعايل جبال السلط يف جمرى عظيم 
متغّير نحو بيوت املخّيم جارًفا معه كّل يشء الناس والبيوت واألثاث وبدو اجلبال واألفاعي 
اهلائلة واملحاصيل القليلة...، إهنيار عنيف متتابع نحو هنر األردن القريب، والرشيعة كام 

كّنا نسّميه، وهناك يكتمل الفيضان.
ّمث خوف دائم من أفعى أو عقرب تنتظر يف احلذاء أو اللحاف، أو تتدّلى من بوص 
السقف أو تتكّوم يف أحد األعشاش، الكثري من األطفال كانوا ميوتون هبذه الطريقة وغالًبا 

يف الصباح بينام يستعّدون للذهاب إىل املدرسة.
كانت املستنقعات والسبخات وبرك الري تنترش يف األنحاء وعىل أطراف املزارع ومنها 

كان يزحف إىل املخّيم موت آخر هو املالريا.
يف  زالت  وما  نجت...،  التي  القّلة  من  وكنت  املرض  التقطت  األوالد  من  وككثري 
فمي مرارة أوراق الكينيا واحلبوب الصفراء، وما زلت أتذّكر نوبات االرجتاف املخيفة، 
عىل  البيضا   أرحيا وأضواء  النهر  ختوم  من  القادمة  الفاكهة  رائحة  شديدة  وببهجة  أتذّكر 

الضّفة الثانية.
باِإلضافة إىل أحاديث والدي ومكتبته كان هناك مصادر أخرى لالطالع، منها مكتبة 
مركز الشباب االجتامعي باِإلضافة إىل اِإلمكانّية املتاحة الستئجار كتيبات سرية بني هالل 
يف  تقريًبا  شهر  كّل  يتّم  سينامئي  عرض  هناك  كان  كذلك  وليلة  ليلة  وألف  سامل  والوزير 
باحتفال  أشبه  كان  لقد  وأطفال...  ونساء  رجاًال  املخّيم  سّكان  وحيرضه   املون ساحة 

حقيقي ننتظره بفارغ الصرب.
خالل العطلة الصيفّية كّنا نقيض بعض األسابيع يف خمّيم العروب أو الدهيشة أو مدينة 
خمّيم  يف  األصغر  شقيقي  وفاة  بعد  ذلك  عن  توّقفنا  ولكّننا  األقارب.  بقّية  حيث  اهللا  رام 
تلك  يف  األوالد  من  كبرية  أعداًدا  حيصد  كان  الذي   السحايا إلتهاب  مبرض  العروب 

السنوات.
هاًما  جزًءا  وتشّكل  الناس  مع  جنب  إىل  جنًبا  األسطورة  تعيش   العروب خمّيم  يف 
العظيمة  احلجرّية  الرومانّية  الربك  يف  الندابة  الغرقى  وأرواح  اجلان  واقعهم.  من  ا  وحيويًّ
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والرسدابّية التي مل نصل إىل هنايتها واآلبار حيث يسن القتىل ويرمجون عابري الليل بحجارة 
وهم  العشاء  صالة  بعد  املجاورة   الشيوخ وقرية  املخّيم  شوارع  يف  ويطوفون  سوداء، 
يرصخون ويعودون إىل آبارهم مع آذان الفجر، فاكهة الصيف كانت هناك أيًضا واملوالد 

وغرفة جّديت أليب وعىل رصفها رسم هالل صغري باجلري األصفر.
عام ١٩٦٧ قصفت الطائرات اِإلرسائيلّية خمّيم الكرامة، قتل يف الغارات عدد من الناس 
وجنود عراقّيون وصلوا بطريق اخلطأ إىل املنطقة ورشطي أردين صعد إىل ظهر املخفر وأخذ 

يطلق النار من بندقّيته القدمية عىل الطائرات.
خرجنا من املخّيم مع آخر قافلة ذاهبة إىل عامن. فجأة أضاءت أرحيا املطفأة منذ 
بداية احلرب فقال والدي سقطت أرحيا، وذهبنا إىل عامن بينام رجع والدي ليرشف عىل 

بناء خمّيم جديد مالصق للقدمي خّصص للنازحني من الضّفة الغربّية.
يف هذه الفرتة كنت أكتب مقطوعات معظمها باللهجة الدارجة، مقطوعات غنائّية 
مل أطلع عليها أحد. مل تنتظم دراستي يف عامن، كانت الفوىض واالرتباك يف كّل زاوية، 
املقاومة الفلسطينّية وصلت إىل املدن والسالح يف الشوارع، الدولة حتاول التقاط أنفاسها... 
شقيقي الصغري التحق باملقاومة وزوار والدي بدأوا يؤثرون عىل جّو البيت شعراء شباب 

وكّتاب وثورّيون من كّل االّتجاهات.
اجتزت امتحان الثانوّية العاّمة يف هذه الظروف، معارك أيلول وما تالها، كنت يف 
لبلدة  اجليش  اقتحام  بعد  مجاعي  معسكر  يف  قصرية  لفرتة  واعتقلت  امليليشيا،  صفوف 

الرصيفة التي انتقلنا إليها.
مرحتني  سنتني  بعد  وحصلت  الغوث  لوكالة  التابع  املعّلمني  تدريب  مبعهد  التحقت 
عىل دبلوم بالرتبية الرياضّية، عملت عىل أثرها مدّرًسا للرتبية الرياضّية يف مدارس وكالة 
الغوث يف خمّيم ماركا. ولعّدة سنوات كنت أهيء نفيس الحرتاف العمل الريايض، وقد 
دفعتني هذه الرغبة ملراسلة معهد يف الواليات املّتحدة مبساعدة فتاة أمريكّية تعّرفت عليها 

عن طريق املراسلة.
خالل هذه الفرتة ومببادرة من والدي وشاعر فلسطيني آخر نرشت يف صحيفة الدستور 
األردنّية مقاطع قصرية حتت عنوان قصائد أوىل، كانت تلك هي املّرة األوىل، بعثت بعدها 
حيايت  تغّيرت  ّمث  الثقايف.  امللحق  يف  فنرشت  الرأي  لصحيفة  الربيد  بواسطة  ثانية  قصيدة 
كّلًيا، واصلت النرش وحصلت عىل عضوّية رابطة الكّتاب األردنّيني، أصدرت جمموعة 
يف  لتأّثري  راجع  العنوان  أّن  وأعتقد  للوطن،  حال  عرض  بعنوان  آخر  شاعر  مع  مشرتكة 
مؤمتر الكتاب العرب احلادي عرش بطرابلس يف ليبيا واعتقلت عىل أثر عوديت لفرتة تتجاوز 
ا إىل بريوت وأصدرت جمموعتي الثانية صباح  الشهر. مطلع سنة ١٩٧٩ غادرت عامن هنائيًّ
مبكر، سافرت بعدها إىل االّتحاد السوفيايت حيث مل تطل إقامتي هناك فرجعت بعد عّدة 
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مؤّلفاته:
الكّتاب  رابطة  عامن،  للوطن،  حال  عرض   -١
الشاعر  مع  باالشرتاك   .١٩٧٧ األردنّيني، 

حمّمد الظاهر.
صباح مبّكر، بريوت، دار ابن خلدون، ١٩٧٩.  -٢
واّتحاد  العودة  دار  بريوت،  قدمية،  أسباب   -٣

الكّتاب والصحفّيني الفلسطينّيني، ١٩٨٢.
الكّتاب  واّتحاد  آفاق  دار  نيقوسيا،  رايات،   -٤

والصحفّيني الفلسطينّيني، ١٩٨٤.
بطولة األشياء، بريوت، دار الكلمة، ١٩٨٨.  -٥
ليس من أجيل، ليامسول، دار امللتقى، ١٩٩٢.  -٦

سامء خفيفة، دمشق، دار األهايل، ١٩٩٣.  -٧
شّدة احلب، بريوت، دار اآلداب، ١٩٩٤.  -٨

وصف املايض، عامن، دار أزمنة للنرش، ١٩٩٥.  -٩

العربية  املؤسسة  بريوت،  اجلبل،  استدراج   -١٠
للدراسات والنرش، ١٩٩٩.

للدراسات  العربية  بالفحم،املؤسسة  سرية   -١١
والنرش، ٢٠٠٣.

الريس  رياض  يتبعني،  القش...  من  كطري   -١٢
للكتب والنرش، ٢٠٠٨. 

عن املؤّلف:
B. Embalo, A. Neuwirth, F. Panne-  -١
 wick: Kulturelle Selbstbehauptung der
 Palästinenser, Beirut, BTS 71, 2001, pp.
449-497.

مقابالت:
احلوادث، ١٩٩٠/١/١٩، ص ٥٢-٥٣.  -١

شهور وانغمست إىل حّد كبري يف العمل يف أوساط الشبيبة الفلسطينّية، يف منتصف ١٩٨٢ 
أصدرت املجموعة الثالثة أسباب قدمية ولكن ظروف ذلك الصيف منعت توزيعها.

والعرب  الفلسطينّيني  من  العديد  جانب  وإىل  املدينة  يف  كنت  بريوت  حصار  خالل 
شاركت يف جتربة احلصار تلك. كنت ال أزال أعمل يف جمال الشبيبة باِإلضافة إىل مسامهتي 
ا خالل شهور  يف زاوية شبه يومّية بعنوان رايات يف صحيفة العودة التي كانت تصدر يوميًّ

احلصار.
إىل  ّمث  عدن،  إىل  املّتجهة  اليونانّية  السفينة  ظهر  عىل  بريوت  غادرت   ١٩٨٢/٨/٢٣ يف 
دمشق حيث أصدرت املجموعة الرابعة رايات ونرشت عدد من القصائد يف جمّلة الكرمل 
وصحيفة السفري. ومنذ صيف ١٩٨٧ استقلت من عميل يف املجّلة واّتجهت لدراسة اللغة 

اِإلسبانّية.
أعيش يف دمشق مع زوجتي وطفيل شادي ومكسيم.
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صباح خّراط زوين
النوع األديب: شاعرة

والدهتا: يف بريوت، لبنان، ١٩٥٥
الثقافة: درست عمل االجتامع يف جامعة الكومنولث املفتوحة. ولدت من أمٍ أرجنتينّية إسبانّية 

وأب لبناين فعاشت سنوات عديدة يف اخلارج سّيام يف قربص وكندا.

حياهتا يف سطور: منذ العام ١٩٨٦ عملت كناقدة أدبّية وسينامئّية يف جريدة النهار وجرائد 
وجمّالت عربّية أخرى. نرشت قصائدها األوىل التي كتبتها بالعربّية والفرنسّية عام ١٩٨٣. 

وتتمحور قصائدها حول مواضيع ثالث: املكان والزمان واللغة.

السرية:
أكُتُب فتأيت الكتابة إّيل، أبحُث عن املعنى، فأكتُب شكًال، وأحاوُل القبض عىل اللغة فتفلت 
مني دائًما. أكتُب ألسأل فأخلق لغًة، هكذا ولذا أتيُت إىل الكتابة. أتيُت أوًال إىل الكتابة 
ألين كنُت أنظر إىل العامل وال أفهم، لكني، وبعد عقوٍد من الكتابة وعقدين من النثر، ما 

زلُت ال أفهم.
الكتابة لوحة باأللوان املائية، أو صورة سينامئية، والعني هي التي تلتقط اإلنطباعات 
ليحّوهلا العقل عالمات استفهام وأحاسيس، مث ينتجها اللسان كلمًة، واليد كتابًة. أتيُت إىل 
الكتابة من قنطرة شّباك بيتنا العتيق يف اجلبل، من سقِفِه اخلشب وقرميده اجلميل. أتيُت إىل 
الكتابة من أْكتاف اجلبال املحيطة بقريتي، من استدارة القمر القريب واملطّل عىل الوديان، 

من العريشة التي كنُت أجلس حتتها ألتأّمل العامل وأفّكر.
أتيُت من عناقيد العنب الذهبي، عنب الفجر البارد حيث الندى عىل الُعشب الطرّي 
وشجر  عتبة البيت. كذلك أتيُت إىل الكتابة من شجر الصنوبر  اجلبل عىل  وقداسة مجال 
التني والتفاح وثلج الشتاء ولغة أيب ومياه ينابيعنا. لكني أيًضا أتيُت من لغة أّمي ومكاهنا 
املختلف، وحنني شجر الربتقال واخلضار الكثيف ومدينة َعِرْفُتها من حكاياهتا الرائعة ويف 

ما بعد ذهبُت إليها فرأيُت وكذلك تساءلُت.
مفهوم  عن  ينفصل  ال  الذي  املكان  معنى  وأعني  املعنى،  حول  أتساءل  زلُت  ال  لذا 
الزمان، وأتساءل طبًعا وقبل كل يشء عن معنى اللغة وأرسارها. فكتبُت يف حماولٍة مني 
لَرْدم املسافة التي بني ظاهر اللغة وما ختفيه عّني، ولكرس سطح املرآة آملًة يف أن أقع عىل 
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ما خلف الصورة. حفرُت كثًريا إّال أن املسافة مل تتقّلص، بل باألحرى كلام ذهبُت إليها 
عميًقا، كانت تتوارى خلف آفاٍق جديدة ال زلُت أطاردها.

فُرحُت أبحُث يف الكتابة عن ّرس الكتابة وّرس اللغة، هذا الفعل يأيت إّيل كالوميض، 
ِمن ِتْلَقاِء ذاِتِه، وحيث أّن اللغة وَحَسَبَما اختربهتا، تصنع ذاهتا بذاهتا وأنا لسُت سوى وسيلة 
تصنعنا،  هي  إمنا  نصنعها  ال  اللغة  أن  أرى  عندما  أدهشني،  لطاملا  أمّر  الورقة.  إىل  النقل 
وعندما أرى َتْلَقائًيا أن هذه املسافَة التي تفصلني عن فعيل الكتايب هي ذاهتا التي َتْغُرْسني 
أعمق فأعمق يف قلب اللغة، أي يف متاهاهتا املضنية. ويف بحثي عن الشكل أقع يف عمق 
املعنى، هذا الذي يتكّثف مكاًنا يف كل زمان، ليصبح مكاين زمًنا ماضًيا يف كل حارض، 

متحّوًال تلقائًيا إىل كتابٍة منطويٍة عىل وهِج حنٍني وأملٍ وحزٍن شديد.
بحثي الدائم عن اللغة النهائية، عن منتهى اللغة، هو مبثابة بحثي عن مكاين الواحد، 

النهائي، الصحيح.
الزمن هو زمن الكتابة، الزمن هو وقت الرحلة الذي استغرقه يف ترحايل عرب أمكنة 

جغرافيايت العديدة وأمكنة ازدواجية لغتي. الزمن هو الوسيلة، واملكان- اللغة هو اهلدف.
إىل  أتيُت  والثقايف.  واللغوي  اجلغرايف  انتامئي  تععدية  أو  ازدواجية  من  الكتابة  إىل  أتيُت 

الكتابة من الَغَبش، من عدم وضوح املعنى، من اخلوف، من التيه، من التساؤل.
أتيُت إىل الكتابة ألردم املسافة التي بيني وبني مكاين النهائي أو الصحيح، كام ألردم 
املسافة التي بني الكلمة ورمزها. خفُت من هذا الفصل، فأخذُت أحاول البحث والتنقيب 
ثناياها  يف  حتمل  ال  التي  ذاهتا،  من  سوى  اخلالية  أي   ،الفقرية  ،النظيفة الكلمة  عن 
سوى ما تعنيه. أردُت الوضوح، إال أّن هكذا رحلة يف دهاليز اللغة أوصلتني، بدل املكان 
الذي زغبُت فيه، إىل املكان الذي ال أشتهيه. فرأيُت نفيس، وذلك يف كل مّرة أكتُب يف 
ما أسميته الال-مكان، هذا احلّد الفاصل بني املعقول والال-معقول، هذا الذي أبعد من 

احلياة واملوت.
املكان الذي ال معنى له وال شكل، وحيث عىل الكتابة أن تتوّقف لعجز اللسان عن 
القول والعقل عن املتابعة. أوج هذه احلالة الكتابية عشتها يف بدًءا من. أو، رّبام، ويف كام 

.البيت املائل والوقت واجلدران ويف ،لو أّن خلًال . أو، يف خلِل  املكان
أتيُت إىل الكتابة إذن ألجهز عليها، ألقيض عليها، ألهنيها، ألرتاح منها، ألختّلص 
منها، لكني عجزُت، وبدًال من ذلك رأيتني عالقًة يف ِشباكها، تائهًة  يف متاهاهتا، عالقًة 
مستحيًال،  اخلروج  كان  منها،  اإلنتهاء  حاولُت  فكّلام  قاعها.  يف  غارقًة   مطّباهتا،  بني 
وفهمُت أن التيه بدأ مع خطأ البداية. َمن يدخل يف جحيم النزاع مع الفعل الكتايب ال خيرج 
إطالقًا  منه، ويف أي حال، ال جيد نفسه سوى مهزوم. الكتابة هي املنترصة دائًما، وأنا 

املهزومة دائًام  ألين أكتب.



صباح خّراط زوين ٥٩٣

 

مؤلفاهتا:
Sur un quai nu, Paris, Ed. Saint-Ger-  -١
main-des-Prés, 1983.

Passion ou paganisme, Paris, Ed. Saint-  -٢
Germain-des-Prés, 1985.

 Mais, Beyrouth, Imprimerie Antoine  -٣
Chemali, 1986.

Partir, peut-être, Beyrouth, (s.l), (s.d).  -٤
كام لو أّن خلًال. أو، يف خلل املكان، بريوت،   -٥

مطبعة انطون شاميل، ١٩٨٦.
منشورات  كولونيا،  ضائًعا،  الوقت  زال  ما   -٦

اجلمل، ١٩٩٢.
البيت املائل والوقت واجلدران، بريوت، دار   -٧

امواج، ١٩٩٥.

من  شعرها  (ترمجة  رمبا،  أو،  من  بدًءا   -٨
الفرنيس). 

االنتشار  بريوت،  ولسُت،  وكأين  ألين   -٩
العريب، ٢٠٠٢.

عن املؤلفة:
 Journal of Arabic Literature, 1999,  -١
 Mona Takiddine Amyuni on her poetic
writings.

 Al Jadid Magazine, 2002, Los Angeles  -٢
USA, on her search for absolutes.

الكتابة  إىل  أتيُت  السؤال.  وأرهقني  املتابعة  أقلقتني  اللغة،  وشغلتني  الشكل  شغلني 
وأسلوب  حيًنا،  اإلستفزاز  أسلوب  أعتمد  أن  يل  فكان  اإلجابة،  رفضت  لكنها  ألسأهلا 

الرضوخ حيًنا آخر. ومّرًة تكون لغتي صاخبة يف رصاخها، ومّرًة أخرى صاخبة يف ِعّيها.
جئُت إىل الكتابة من باهبا األضيق، من أصعبه، جئُت أليها يف عتمة العجز، تلك العتمة 
التي تتحّول أثناء الفعل الكتايب نوًرا هائًال، كثيًفا، شديًدا، يطبع بوهجه روحي وكلمتي. 
والوهج ال خيبو وال يزول. قد أكون أتيُت إىل الكتابة ألتواصل مع العامل ومع نفيس، ولكن 

أيًضا ألتقاتل معها، أي مع الكتابة.
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ات لطيفة عبد السالم الَزيَّ
النوع األديب: ناقدة، كاتبة قصص.

والدهتا: ١٩٢٤ يف دمياط، مرص.
وفاهتا: ١٩٩٦.

للبنات،  الثانوّية  فالسنية  ١٩٣٥-١٩٤٢؛  االبتدائّية،  أسيوط  مدرسة  يف  تعّلمت  ثقافتها: 
حائزة  ١٩٤٦؛  القاهرة،  األّول،  فؤاد  جامعة  اآلداب،  فكّلية  ١٩٤٢-١٩٤٦؛  القاهرة، 

الدكتوراه يف األدب اِإلنجليزي كّلية اآلداب، جامعة القاهرة، ١٩٥٧.

مديرة  ؛   ١٩٧١ منذ  األستاذّية،  إىل  فيه  والتدّرج  اجلامعي،  التدريس  سطور:  يف  حياهتا 
بأكادميّية الفنون؛ مديرة لثقافة الطفل. رئيسة قسم اللغة اِإلنجليزّية يف كّلية البنات، جامعة 
واالنتخاب  االّتحاد  جملس  عضو  املرصّيني؛  الكّتاب  اّتحاد  عضو  القاهرة.  شمس،  عني 
سابًقا؛ عضو جملس السالم العاملي؛ عضو املجلس األعىل للفنون واآلداب وجملس التضامن 
اآلسيوي األفريقي؛ رئيسة جلنة الدفاع عن الثقافة القومّية التي تشّكلت يف حزب التجّمع 
الوحدوي يف أعقاب معاهدة كامب دايفيد؛ رئيسة حترير ملحق جمّلة الطليعة األديب؛ عضو 
رشف يف اّتحاد الكّتاب الفلسطينّيني. قامت بزيارات قصرية حلضور مؤمترات إىل كّل من 
طويلة  مّدة  وفرنسا  بإنجلرتا  وأقامت  ولبنان.  والكويت  والعراق  وسورية  وتونس  األردن 
الرشقّية  وأملانيا  وإيطاليا  السوفيايت  االّتحاد  من  كّل  إىل  قصرية  بزيارات  قامت  للدراسة. 

وأملانيا الغربّية واملجر واليونان وذلك حلضور مؤمترات وللسياحة.

السرية:
اجلامعي  التعليم  مرحلة  يف  يلبث  مل  حاد  وطني  وعي  رئيسّيني،  بخّطني  حيايت  تكّونت 
أن حتّول إىل وعي سيايس اجتامعي قومي، وولع عميق باملعرفة يرتبط ارتباًطا ال ينفصم 
وانفصام  األحيان  معظم  حيايت  يف  اخلّطان  التقى  وقد  اآلخرين.  مع  التواصل  يف  بالرغبة 
معظم األحيان وشعرت وأنا أدخل السجن يف الثامنة واخلمسني من عمري نتيجة لنشاطي 
السيايس الثقايف كرئيسة للجنة الدفاع عن الثقافة القومّية أّن حيايت تندرج أخًريا يف كّل 

متناغم. متجانس 
وكان رئيس اجلمهورّية السابق أنور السادات اعتقلني يف أيلول- سبتمرب ١٩٨١ مع من 

اعتقل من املعارضني.
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ولدت عام ١٩٢٤ يف أعقاب ثورة ١٩١٩ يف مدينة دمياط ألبوين من الطبقة الوسطى 
وانتقلت مع أيب الذي اضطّر إىل االلتحاق بوظيفة كتابّية يف احلكومة بعد أن أفلست جتارة 
أبيه من دمياط إىل املنصورة إىل أسيوط حيث توّفي أيب سنة ١٩٣٥. واستقّر يب املقام يف 
تعليم  روضة  يف  تعليمي  وتلّقيت  املرصّية.  اجلامعة  يف  يدرسان  أخوّي  كان  حيث  القاهرة 
دمياط ّمث املنصورة االبتدائّية، ويف أسيوط اجتزت مرحلة التعليم االبتدائي إىل الثانوي ّمث 
حيث  اآلداب  بكّلية  والتحقت  بالقاهرة.  الثانوّية  السنية  مدرسة  يف  املرحلة  هذه  أكملت 
حصلت عىل درجة الليسانس يف األدب اِإلنجليزي العام ١٩٤٦ ودرجة الدكتوراه العام 
١٩٥٧. وحني التحقت باجلامعة املرصّية سنة ١٩٤٢ انخرطت بكّليتي باحلركة الوطنّية وّمت 
للعّمال  الوطنية  اللجنة  مع  باالشرتاك  قادت  التي  للطلبة  الوطنية  للجنة  سكرترية  اختياري 
كفاح الشعب املرصي ضّد الرجعّية واالستعامر يف فرتة ١٩٤٦ واختارت الرجعّية املرصّية 
حرب فلسطني للتخلص من مشاكلها الداخلّية ولتفرض اِإلرهاب عىل احلركة الوطنّية يف 
مرص، وقضيت يف السجن سنة ١٩٤٨ ست شهور وخرجت بحكم سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكانت الفرتة اجلامعّية بالنسبة إّيل فرتة خصبة أشعلت إىل ما ال حّد ذلك النهم إىل 
دخلت  وقد  املكتبة.  رفوف  إىل  لتصل  السّلم  عىل  تصعد  كطفلة  معي  بدأ  الذي  املعرفة 
احلني.  ذلك  يف  املتأّخر  احلديثة  واملرصّية  العربّية  الثقافة  من  الرتاث  هذا  ومعي  اجلامعة 
السّيد  ولطفي  حسني*  وطه  والعّقاد  وشبيل  وشادي  وجربان  موسى  سالمة  قرأت  وقد 
وأّن  وخاصة  ينتظرين  كان  املعرفة  من  عاًملا  أّن  غري  املرتمجات  وبعض  احلكيم*  وتوفيق 
حًرا  ذاك  إذ  السائد  الثقايف  املناخ  وكان  الفاشّية،  عىل  واالنتصار  توافقت  اجلامعّية  فرتيت 
بال حدود ومتفّتًحا بال تعارضات. ويف سنتي األوىل تلّقيت من زميل يف اجلامعة كتابني 
هدّية أقبلت عىل كليهام بنفس الشغف وكان الكتاب األّول هو اِإلنجيل وكان الكتاب 
الروحي  الكالسيكي  األدب  قرأت  األوىل  سنتي  ويف  الشيوعي.  املانيفستو  هو  الثاين 
مرتًمجا إىل اِإلنجليزية وصارعت اللغة الفرنسّية ألصل زهور الّرش لبودلري يف نفس الوقت 
الذي اكتشفت فيه رابعة العدوّية واالّتجاهات الصوفّية واملوسيقى الكالسيكّية والفنون 
التشكيلّية. وقد أحببت الشعر اِإلنجليزي وإن بدت يل الرواية اِإلنجليزّية بدائّية إىل جانب 
الكتابة  يف  األوىل  حماواليت  بدأت  وقد  الكالسيكي.  والرويس  الفرنيس  الروائي  األدب 
القصصّية وأنا يف املرحلة اجلامعّية ونرشت يل قّصتني قصريتني غري أّن العمل يف السياسة 
قد استوعب كياين وبعد سنة ١٩٤٨ بدأت مرحلة من التدريج األكادميي انتهى بحصويل 
منجزات  عىل  خالهلا  من  تعّرفت  األديب  اِإلعداد  من  وفرتة   ١٩٥٤ سنة  الدكتوراه  عىل 
النقد األمريكي احلديث وتعّلمت خالهلا الكثري عن فّن الكتابة وتأّثرت خالهلا بكتابات 
املفتوح  الباب  رواية  كتابة  عىل  مساعديت  يف  أثرها  الفرتة  هلذه  وكان  بريك.  كليمنس 

بشكل فّني ريض عنه النّقاد.



ات لطيفة عبد السالم الَزيَّ  ٥٩٦

 

مؤّلفاهتا:
املرصّية،  األنجلو  القاهرة،  املفتوح،  الباب   -١

١٩٦١. رواية.
 English translation: by Marilyn Booth,  
Cairo, AUC Press, 2000

القاهرة،  األديب،  النقد  يف  مقاالت  كتاب   -٢
مكتبة األنجلو املرصّية، ١٩٦١ ترمجة.

من صور املرأة يف القصص والروايات العربّية،   -٣
لغريب  االجتامعّية  االقتصادّية  اللجنة  بغداد، 
١٩٨٧؛  الدويل،  االّتحاد  (األكوى)،  آسيا 
القاهرة، دار الثقافة اجلديدة، ١٩٨٩. دراسة.
دار  القاهرة،  أخرى،  وقصص  الشيخوخة   -٤

املستقبل العريب، ١٩٨٦.
مقاالت  ومثال:  صورة  حمفوظ*،  نجيب   -٥

نقدّية، القاهرة، جمّلة األهايل، ١٩٨٩.
دار  القاهرة،  شخصّية،  أوراق  تفتيش:  محلة   -٦

اهلالل، ١٩٩٢.
English translation: The search, by So-
phie Bennet, personal papers, London, 
Quartet Books, 1996.
German translation: Durchsuchungen: 
eine Lebengeschichte aus Ägypten, 
by Hartmut Fähndrich, Basel, Lenos, 
1996.
French translation: Perquisition! Carnets 
intimes, by Richard Jacquemond, Paris, 
Actes Sud, 1996.

بيع ورشاء، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٩٤.  -٧
صاحب البيت، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٩٤.  -٨

 English translation: The owner of the  
house, by Sophie Bennet, London, Quar-
tet Books, 1997.

وعىل كّل فمل تكن الكتابة القصصّية وال العمل السيايس إّال وسيلة من وسائيل للتواصل 
اِإلنساين، وإّني إذ أقّيم حيايت اآلن أجد أّن كّل ما قمت به كان يستهدف هذا التواصل، 
وقد يفّسر هذا ملا أصبح التدريس وما زال هو مهنتي األصلّية فقد التحقت بالعمل اجلامعي 

منذ العام ١٩٥٢ وتدّرجت يف مناصبه إىل اليوم.
وقد تقّدمت حاستي النقدّية كأستاذة للنقد األديب حتى وجدتني ال أرىض عن معظم 
ما أكتب وأميل عن النرش وأبدأ الكثري من األشياء دون أن أهنيها ويؤرقني إىل جانب الرغبة 
يف التواصل يف فهم هذه اِإلنسانّية التي هي أنا واالحتفاظ بتوازين النفيس يف وجه أوضاع 
عامة وخاصة هتّدد كّل توازن إنساين. وقد أبقى عىل هذا التوازن وعميل املستمّر والدؤوب 

واهتاممي الصميم باآلخرين واهتاممي القومي والوطني.
ومل انقطع قّط عن االهتامم بالشؤون العاّمة يف مرص والوطن العريب غري أّن عام ١٩٧٧ 
ومبادرة القدس الشهرية شهد نزويل إىل جمال السياسة من جديد ومن موقع املعارضة، إذ 
أّن السكوت كان ال يعني بالنسبة إّيل غري االستسالم للموت املعنوي ومن جديد شكل يل 
هذا االهتامم املصريي اخلالص النفيس والتوازن النفيس. ومل يكن هناك ّمثة اختيار أّي كان 

الثمن الذي يتعّين عّيل دفعه.
وأشعر اآلن أّن عّيل أن أململ نفيس، أن أمجع ما كتبت وأنرشه وأن أخترص بعض اليشء 

من اهتاممايت املتعّددة، وأن أتفّرغ هلذه املهّمة قبل أن يفوت األوان.
أملته بذاهتا الدكتورة لطيفة الزّيات ١٩٨٢/٢/١ 



ات ٥٩٧ لطيفة عبد السالم الَزيَّ

 

أضواء، القاهرة، اهليئة املرصية العاّمة للكتاب،   -٩
.١٩٩٥

دار  القاهرة،  هتمته،  عرف  الذي  الرجل   -١٠
الرشقيات للنرش والتوزيع، ١٩٩٥.

عن املؤّلفة:
 Vial, Charles: Le personnage de la  -١
 femme dans le roman et la nouvelle en
 Egypte de 1914 à 1960, Damas, Institut
Français de Damas, 1979, pp.151, 174.

 Johnson-Davis, Denys (tr.): Modern  -٢
 Arabic short stories, Oxford University
 Press, London, 1967, p. v and 104-11.

(ترمجة لقّصة: الصورة).
رشيف، هبة: هل للنص النسائي خصوصية؟   -٣
يف كتاب سلوى بكر وهدى السدة: هاجر- 

كتاب املرأة I، القاهرة، ١٩٩٣.
األدب  الزّيات  لطيفة  إبراهيم:  املجيد،  عبد   -٤
للنرش،  العربية  املرأة  دار  القاهرة،  والوطن، 

.١٩٩٦
Taieb, Hanna Davis, biography in Jour-  -٥
 nal of Arabic Literature 29, 1998, pp.
202-217.

مقاالت:
أدب ونقد، ١٩٩٠، ١، ٥٤، ص ١٣٦.  -١
ابداع، كانون الثاين ١٩٩٣، ١١، (١).  -٢

ص ٣١؛   ،١٠٦  ،١  ،١٩٩٤ ونقد،  أدب   -٣
 ،٢  ،١٩٩٦ ص ١٣٤؛   ،١٢٣  ،٢  ،١٩٩٥
 ،١٤٠  ،١  ،١٩٩٧ ص ١٠-٦٤؛   ،١٣٥

ص ٦٨.

مراجعات الكتب:
عن  ص ٩٨.   ،٨٩  ،١  ،١٩٩٣ ونقد،  أدب   -١

محلة تفتيش.
صاحب  عن  ص ١٣٧.   ،١٩٩٥ متوز  إبداع،   -٢

البيت.
Banipal, 2001, 12, p. 8-66.  -٣

النعية:
السفري، ٩٦١٩/٩/١٢.  -١

مقابالت:
أدب ونقد، ١٩٨٩، ١، ٤٦، ص ١٥.  -١



 ٥٩٨

اد توفيق أمني َزيَّ
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٢٩ يف النارصة، فلسطني.
وفاته: ١٩٩٤. 

ثقافته: تعّلم يف املدارس احلكومّية يف النارصة.
حياته يف سطور: عامل، موّظف، شاعر، كاتب. رئيس بلدّية النارصة منذ ١٩٧٥؛ عضو 
عضو  الشيوعي؛  للحزب  املركزي  املجلس  عضو   .١٩٧٤ منذ  اِإلرسائييل  الكنيست  يف 
األديب،  اجلديد  جمّلة  حمّرر  إرسائيل.  يف  العربّية  املجالس  لرؤساء  القطرّية  اللجنة  سكرتارّية 
املّتحدة  الواليات  وزار   ،(١٩٦٤-١٩٦٥) سنتني  السوفيايت  باالّتحاد  أقام   .١٩٦٦-١٩٦٨

األمريكّية وكندا وبعض البلدان األوروبّية الغربّية والرشقّية. متزّوج وله أربعة أوالد.

السرية:
ولدُت يف السابع من أّيار ١٩٢٩ من عائلة عاملية - فالحية فقرية. فور إهناء دراستي يف مدرسة 
النارصة الثانوّية بدأت أعمل ألساعد يف إعالة العائلة الكبرية. عملت كموّظف وكعامل بناء وأي 
عمل كان ممكًنا احلصول عليه حتى ١٩٥٢ عندما احرتفت العمل يف احلزب الشيوعي اِإلرسائييل.
تعّرفت عىل الشيوعّية كايديولوجيا وحركة سياسّية يف املدرسة الثانوّية البلدّية يف سنوات 
الدراسة وقت احلرب العاملّية الثانية وموقفي املعادي للنازّية واملؤّيد لالّتحاد السوفيايت الذي 
الربيطاين  لالستعامر  عدائي  وكذلك  الشيوعّية  إىل  قادين  احلرب  يف  النازي  الوحش  سحق 
ومفاهيمي الوطنّية حيث رأيت يف الشيوعّية قّمة العدل االجتامعي وقّمة الوطنّية. انضممت 
للحزب الشيوعي العام ١٩٤٨ وارتبط نشاطي كّله السيايس واالجتامعي واألديب هبذه احلقيقة 
درست  دولّية.  مؤمترات  عّدة  يف  اشرتكت  والشخصّية.  العاّمة  حيايت  حقيقة  اعتربها  التي 
ملّدة سنتني موضوع االقتصاد السيايس يف موسكو. يف سنة ١٩٥٤ انتخبت عضًوا يف جملس 
بلدّية النارصة ويف ١٩٧٥/١٢/٩ رئيًسا للبلدّية وانتخبت ثانية لرئاسة البلدّية يف ١٩٧٨/١١/٧ يف 
االنتخابات الربملانّية بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٣١ انتخبت عضًوا يف الكنيست (الربملان اِإلرسائييل).

حيايت وأعاميل األدبّية ارتبطت دائًما بعميل السيايس.
قسم من أعاميل األدبّية (شعًرا ونثًرا) نرش داخل البالد وخارجها وهنالك قسم مل ينرش 
يف كتب بسبب صعوبة إجياد الوقت الكايف لالهتامم هبذه الناحية. ظروف عميل السيايس 



اد ٥٩٩ توفيق أمني َزيَّ

 

مؤّلفاته:
أ) شعر:

احلّرية،  دار  النارصة،  أيديكم،  عىل  أشّد   -١
١٩٦٧ ؛ ط ٢، بريوت، دار العودة، ١٩٦٩.
ادفنوا أمواتكم واهنضوا، بريوت، دار العودة،   -٢

.١٩٦٩
بريوت،  والنغم،  والسيف  املنجل  درمان  أّم   -٣

دار العودة، ١٩٦٩.
كلامت مقاتلة، النارصة، دار احلّرية، ١٩٧٠.  -٤

شيوعيون، بريوت، دار العودة، ١٩٧٠.  -٥
دار  بريوت،  والغضب،  الثورة  أغنيات   -٦

العودة، ١٩٧٠.
عامن يف أيلول، النارصة، دار احلّرية، ١٩٧١.  -٧

دار  بريوت،  والشهادة،،  املوت  حتليالت   -٨
العودة، ١٩٧٢.

أخرى،  ممنوعة  وقصائد  احلّرية  سجناء   -٩
النارصة، دار احلّرية، ١٩٧٣.

العودة،  دار  بريوت،  زياد،  توفيق  ديوان   -١٠
(د.ت.). مع مقّدمة لعّزالدين املنارصة*.

مطبعة  النارصه،  ممنوعة،  وقصائد  ممنوعة   -١١
احلكيم، ١٩٧٣. 

أنا من هذه املدينة، عّكا، مطبعة أبو رمحان،   -١٢
.١٩٩٤

الشعرية  اعامله  من  جمموعة  يف  زياد  توفيق   -١٣
والقصصية، عكا، مطبعة أبو رمحان، ١٩٩٤.

ب) كتابات أخرى:
فلسطني،  يف  الشعبي  واألدب  األدب  عن   -١

بريوت، دار العودة، ١٩٧٠. دراسة نقدّية.
نرصاوي يف الساحة احلمراء، النارصة، مطبعة   -٢
زيارة  عن  الرحلة:  أدب   .١٩٧٢ النهضة، 

الشاعر إىل االّتحاد السوفيايت.
فولكلورّية،  قصص  جمموعة  الدنيا:  حال   -٣
النارصة، دار احلّرية، ١٩٧٤؛ ط ٢، بريوت، 

دار القدس، ١٩٨٠. قصص.
الفلسطيني،  الشعبي  األدب  من  صور   -٤
والنرش،  للدراسات  العربّية  املؤّسسة  بريوت، 
يف  سابًقا  نرشت  مقاالت  جمموعة   .١٩٧٤

الفجر (حيفا) ويف جريدة اجلديد (حيفا).

عن املؤّلف:
 Elmessiri, A.M. (ed.): The Palestinian  -١
wedding, a bilingual anthology of con-
temporary Palestinian poetry, Washing-

 ton, D.C., Three Continents Press, 1982,
passim. Biographic note, p. 240.

 Jayyusi, Salma Kh.: Modern Arabic  -٢
poetry, an anthology, New York, Co-

 lumbia Univ. Press, 1987, pp. 485-88.
 C.V. and translation into English of six
of the poet’s shorter poems.

 B. Embalo, A. Neuwirth, F. Pannewick:  -٣
Kulturelle Selbstbehauptung der Palästi-
nenser, Beirut, BTS 71, 2001, pp. 499-
509.

Jayyusi, S. K. (ed.): Anthology of  -٤
Palestinian Literature, New York, 1992.

مقاالت:
أدب ونقد، ٨-١، جملد ٢، ١٩٩٤، ص ٩٧.  -١

دراسة:  ص ٩٩،   (I)  ،١٩٩٧ شتاء  فصول،   -٢
ذاعرة الزيتون.

نعية:
السفري، ١٩٩٤/٧/٦، ص ١٢.  -١

ال تسمح مبامرسة الكتابة بالوترية السابقة وأنا أطمح إىل اليوم الذي أستطيع فيه العودة إىل 
املامرسة األدبّية بوترية تْرضيني.



 ٦٠٠

محّمد عبد القادر السائحي
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٣ يف تقرت، اجلزائر.
ثقافته: تعّلم يف معهد التدريب القرآين اخلصويص حّتى الدرجة املتوّسطة؛ فجامع الزيتونة، 
-١٩٦٥ اجلزائر،  جامعة  دخل  ّمث  والثانوّية؛  املتوّسطة  للمرحلتني   ١٩٤٩-١٩٥٦ تونس، 

.١٩٦٩

الطلبة  مجعّية  عضو  كان  اجلزائر.  إذاعة  يف  موّظف  صحايف،  متّرصف،  سطور:  يف  حياته 
اجلزائرّيني بتونس واالّتحاد العام للطلبة املسلمني اجلزائرّيني، ورابطة القمل اجلديد، واالّتحاد 
باِإلضافة  اجلزائرّيني،  الكّتاب  واّتحاد  الوطني،  التحرير  وجبهة  اجلزائرّيني،  للعّمال  العام 
إىل إقامته بتونس لفرتة دروسه (١٩٤٩-١٩٦٢) زار أيًضا ليبيا (١٩٥٩) واملغرب (١٩٦٩) 
والقاهرة (١٩٧٠) والسودان (اخلرطوم -١٩٧٠) وبولونيا (١٩٧٦) واليابان (١٩٧٦) وبرلني 

الرشقّية. متزّوج وله أربعة أوالد.

السرية:
ولدُت مبدينة تقرت إحدى واحات (وادي ريغ) يف اجلنوب الرشقي للجمهورّية اجلزائرّية 
يوم أّول ترشين األّول سنة ١٩٣٣ حسب رواية والدي. وحسب سجّالت البلدّية فإّني 
مسّجل ضمن مواليد سنة ١٩٣٣ بقرية (العلية) املقّر الرئييس لقبيلتي (قبيلة أوالد السايح) 
إذ مل تصل إىل منطقتنا عملّية تسجيل املواليد إّال بعد احلرب العاملّية الثانية فكان كاتب شيخ 

القبيلة جيمع املواليد باجلملة ويدفعها إىل البلدّية مرة أو مّرتني يف السنة.
ضايقتني احلرب العاملّية الثانية يف صغري فحرمتني من التعليم إذ حتّولت املدرسة إىل 
ثكنة وفّضل والدي اللجوء إىل الضيعة. وهناك كنت أختلف مع إخواين إىل مؤدب يتعاقد 

معه السّيد الوالد لتحفيظنا القرآن الكرمي.
اّتجهت يف أيلول ١٩٤٩ إىل مدينة تونس مع ابني أخي األكرب املتوّفى منذ سنوات عبد 
الرّزاق وعبد الرمحن برفقة ابن عّمنا الشاعر الكبري حمّمد األخرض السائحي الذي سبق له أن 
درس يف الزيتونة بتونس خالل سنوات ١٩٣٤ و١٩٣٨ وهلذا فقد تعّلمنا عليه مبادىء العربّية 
بعد حفظنا عىل غريه من املؤدبني عدًدا من أحزاب القرآن إن مل يكن القرآن كّله بحيث مل 

يكن لنا يف صغرنا يشء أهّم من حفظه.
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انتسبنا يف تونس إىل جامع الزيتونة بعد امتحان إثبات املستوى وهو حفظ ستة أحزاب 
من القرآن وبعض املتون وقليًال من قواعد اللغة. قبلنا يف السنة األوىل وأصبحنا نختلف إىل 
للسنة  (القصبة)  بحّي  (احلفيص)  املسجد  ّمث  (احللفاوين)  بحّي  الطابع)  (صاحب  مسجد 
األهلّية  بشهادة  تنتهي  التي  الرابعة  للسنة  (املرادي)  و  الثالثة  (اليوسفي)  فاملسجد  الثانية 
التي حتّصلت عليها يف صيف ١٩٥٣، وبعد سنة يف ابن عبد اهللا وصلت إىل جامع الزيتونة 
العاّمة).  (الثانوّية  التحصيل  بشهادة  فزت  حيث   ١٩٥٦ صيف  إىل  الدراسة  فيه  ألواصل 
وكان طلبة جامع الزيتونة يشّنون االرضاب تلو االرضاب ويقومون باملظاهرات من أجل 
حتسني مستوى التعليم الزيتوين شكًال وحمتوى، وقد كان مبنى اجلامعة من مثار نضاهلم 

املرير الطويل.
رغم أّني كنت تلميًذا فإّني ارتبطت بعالقات موّدة مع كثري من مشائخي وأساتذيت 
بلغت أحياًنا إىل درجة الصداقة استمّرت إىل اآلن أمثال حمّمد الفاضل بن عاشور وحمّمد 
احلبيب بن اخلوجة وعبد الستار باهلاين وحمّمد باالخوة والعرويس املطوي والشاذيل النيفر 

وأمحد املختار الوزير والطاهر قيقة* وغريهم.
منذ صيف ١٩٥٥ مل أعد إىل الرتاب اجلزائري، ولست أدري كيف استطعت مواصلة 
أّول  ثورة  كانت  إذا  التحصيل  شهادة  حتى  الزيتونة  جامع  يف  الدروس  إىل  االختالف 
ترشين الثاين ١٩٥٤ قد غّيرت جمرى حيايت وأعطتني مفهوًما جديًدا لعالقتي باألشخاص 
واألحداث واملوضوعات، وبتعبري أصّح لقد أجابت عن التساؤالت التي كانت تسيطر عّيل 
منذ ١٩٥٢ وهي السنة التي متّيزت مبحاواليت األوىل يف الكتابة األدبّية وحددت اهتاممايت 
وفتحت يل باب الطموح األديب فمل أعد ذلك اليافع الريفي الذي انبهر بأضواء املدينة فانزوى 
ينظر ويالحظ ويتعّجب، بل أصبحت شاًبا يقصد املجالس واملنتديات ليأخذ ويبدي رأيه 
فيام يطرح من قضايا بكّل ثبات وموضوعّية، ففي هذه الفرتة كنت ضمن جمموعة الشباب 
 الزيتونة من األدباء والكّتاب التونسّيني واجلزائرّيني الذين تفّتحت براعم أدهبم حتت ظالل
سواء يف (رابطة القمل اجلديد) أو يف (أرسة القمل الواعي) أو يف (صوت الطالب) أو يف غريها 
من اجلمعّيات الثقافّية وما أكثرها، وإن اختلفت مشارب واجتاهات فإّنها تتحد مجيًعا يف 
حماربة االستعامر والوقوف يف وجه اجلمود والتحّجر، وأمجل ما يف هذه الفرتة أّن األهداف 
األدبّية والثقافّية واالجتامعّية هي التي كانت توّحد بني األصدقاء. أّما البلدان واجلنسّيات 

فمل يكن يسأل عنها أصًال.
إّني ما زلت أعتّز بصداقات وصلت إىل مستوى األخوة كالشاذيل زوكار ومنور صامدح 
وسعيد بن يعىل ومجال محدي وحمّمد منصور وعبد الرمحن الصيلة وعيل املالخ وعيل الشايب 
وعبد الرؤوف اخلنييس وعز الدين املدين* والدكتور فريد غازي وحمّمد املرزوقي* وحمّمد 

بلقاسم كرو وآخرين يضيق املجال عن ذكرهم وإن مل يضق صدري بحّبهم عىل البعد.
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دخلت دّوامة العمل النضايل مبارشة اثر انتهائي من شهادة التحصيل ومل يتح يل رشف 
محل السالح والدخول إىل أرض املعركة يف اجلبال اجلزائرّية، إذ أصبت يف الفرتة األوىل 
أثناء تدبري السالح والذخرية وإيصاهلام إىل رجال التحرير الوطني فعرفني مطلع سنة ١٩٥٧ 
ضيًقا يف مستشفى مدينة (الكاف) التونسّية، لعّله قدري رغم تنكري له آنذاك فإّنني ما 
كدت أغادر املستشفى وألتحق بصفوف جبهة التحرير يف مدينة تونس حتى عدت إىل 
قلمي وكتبت أّول كتبي يف ميدان التعريف بالقضّية اجلزائرّية (مأساة اِإلنسانّية يف اجلزائر) 
الذي طبعه السّيد الصديق اهلادي بن عبد الغني صاحب مكتبة النجاح بتونس سنة ١٩٥٧.

توّسعت حلقات الدّوامة فأصبحت أحد املنّظمني للعمل النقايب ضمن مندوبّية االّتحاد 
املسلمني  للطلبة  العام  االّتحاد  فرع  أّول  رأست  ّمث  اخلارج.  يف  اجلزائرّيني  للعّمال  العام 
أن  وما  واملحارضات  الندوات  وتنظيم  الصحفّية  الكتابة  يف  وسامهت  بتونس.  اجلزائرّيني 
جاءت سنة ١٩٥٩ حتى متحضت للعمل االذاعي والكتابة األدبّية يف الشعر بالدرجة األوىل 
وبعض املحاوالت يف القّصة القصرية والتمثيلّيات االذاعّية وقد استفدت كثًريا من عميل 
مع االذاعي الكبري األستاذ منري شباء. يف هذه الفرتة كتبت أمجل قصائدي الذاتّية املفعمة 

بالروح الرومانسّية.
حلت سنة ١٩٦٢ وأنجبت الثورة اجلزائرّية مولودها األّول (االستقالل) فدخلت مدينة 

اجلزائر ألّول مّرة يف أيلول ومل أكن أعرفها من قبل.
انتهت دّوامة احلرب فتزّوجت من إحدى قريبايت بتونس عىل أحىل خفقات قلبي للحّب 
ويا أكثر ما خفق قلبي ملثل هذا احلّب. حزمت أمتعتي وغسلت غبار األسفار واستقّر يب 
املقام يف مدينة اجلزائر التي ستحتفظ يب إىل غاية سنة ١٩٦٩ حيث تفّرغت للعمل كأستاذ يف 
املدرسة الوطنّية لتكوين إطارات الشباب (بتقرصين)، كام انتسبت إىل كّلية اآلداب بجامعة 
اجلزائر المتام دراستي العالية بعد سنة مرض، ذلك أّني تعّرضت حلادث تّرسب الغاز يف 

احلامم آخر ١٩٦٣.
أحرزت عىل شهادة الليسانس سنة ١٩٦٩ قمت بعدها بزيارة إىل عدد من مدن املغرب 

األقىص عىل رأس فرقة ملرسح اهلواة يف إطار التبادل الثقايف بني اجلزائر واملغرب األقىص.
طويلة  غيبة  بعد  وطرابلس  تونس  وزرت  مّرتني  القاهرة  زرت   ١٩٧٠ سنة  خالل 
وزرت مدينة اخلرطوم و (جوبا) بجنوب السودان ألّول مرة يف إطار االعداد ِإلنشاء مركز 

للدراسات والبحوث والوثائق يف ميدان الشباب.
لقد عمقت هذه الرحالت معرفتي بطرق تعامل اِإلنسان العريب مع واقعه فأدركت 
البعد الشاسع بني واقع املشاكل وأبراج املسؤولني األمر الذي جعلني أطرح رشائح الواقع 
واحدة.  لطينة  خمتلفة  عجائن  وكأّنها  قصائدي  ضمن  العربّية  األقطار  معظم  يف  العريب 
فاألمراض ال ختتلف عن بعضها من بلد إىل بلد إّال بدرجة احلدة التي تظهر هبا هنا أو هناك.
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مؤّلفاته:
أ) قصص ودراسات:

مكتبة  تونس،  اجلزائر،  يف  اِإلنسانّية  مأساة   -١
قبل  اجلزائر  ألوضاع  حتليل   .١٩٥٧ النجاح، 

ثورة ١٩٥٤.
الوطنّية،  الرشكة  اجلزائر،  تلوين،  بال  ألوان-   -٢

.١٩٨١
الوطنّية  املؤّسسة  اجلزائر،  قصص،  أمدغ:   -٣

للكتاب، ١٩٨٤.
كان اجلرح.. وكان يا ما كان: رواية، اجلزائر،   -٤

املؤّسسة الوطنّية للكتاب، ١٩٨٤.

جمموعة  [كذا]  واخواهتا:  الزنجي  الشاعر   -٥
للكتاب،  الوطنّية  املؤّسسة  اجلزائر،  متثيلّيات، 

.١٩٩٠
اجلزائر،   ،١٩١٩-٢٠٠٦ بوقطاية  عثامن  املذيع   -٦

منشورات السائحي، ٢٠٠٨. 

ب) شعر:
املطبوعات  بريوت،  ورصخات،  مهسات   -١

الوطنّية اجلزائرّية، ١٩٦٥.
ألوان من اجلزائر، اجلزائر، الرشكة اجلزائرّية،   -٢

.١٩٦٨
الوطنّية  الرشكة  اجلزائر،  قلبي،  من  أحلان   -٣

للنرش والتوزيع، ١٩٧١.

ظهرت جمموعتي الشعرّية الرابعة واحة اهلوى يف سنة ١٩٧٢، وبعد دوامات جديدة 
تستقطب اهتاممي فال بّد من خوض معركة التعريب واملعركة ضّد البريوقراطية والدفاع 
عن حّرية الكلمة والرأي دون الوقوع يف رشك التكتالت املتطاحنة، لقد كنت أشعر أّن 
الطريق الوطني هو االختيار الصعب ألّنه الطريق الوحيد الذي ال تتبّناه اجلامعات املّروجة 
ثورة  متّثل   ١٩٧٠ سنة  بعد  كتبتها  التي  األشعار  كانت  هنا  من  واألكاذيب،  لالشاعات 

صحيحة ملفهومي للواقعّية يف األدب.
املهرجان  خالل   ١٩٧٣ صيف  يف  الثانية  العاملّية  احلرب  آثار  مع  أخرى  مرة  التقيت 
العاملي العارش للشباب والطلبة إذ كنت ضمن وفد الشباب اجلزائرّيني بني تلك األمواج 
العامل  أنحاء  خمتلف  من  الواردة  البرشّية  املجموعات  وأفواج  االملانّية  الشبيبة  من  البرشّية 
تسبح وسطها، لقد وقف قلبي مرات عديدة عن اخلفقان أمام املآيس التي ميّثلها جدار 

(برلني) اللعني.
أعيد تأسيس احتاد الكّتاب اجلزائرّيني يف كانون الثاين ١٩٧٤ فانتخبت ضمن املكتب 
زهور  السّيدة  اجلزائرّية  والكاتبة  ركيبي  اهللا  عبد  والدكتور  حداد  مالك  مع  اِإلداري 

أونييس*.
إّن أغنيات النضال ومعزوفات احلّب مها خّطا السكة احلديدّية التي يسري عليها قطار 
شعري، هذا الشعر الذي حاولت جهدي وسأظل لكي يبقى صوًتا متفّرًدا ضد البريوقراطّية 
حتّديات  كّل  رغم  املسمل  العريب  صوت  شعري  سيظّل  األخص  وعىل  وخمّلفاته  واالستعامر 

احلضارة األوروبّية بغرهبا ورشقها.
اجلزائر ١٨ ربيع الثاين ١٤٠٠هـ (١٩٨٠/٣/٦م) 
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الوطنّية  الرشكة  اجلزائر،  املضيئة،  الكهوف   -٤
للنرش والتوزيع، ١٩٧٢.

للنرش  الوطنّية  الرشكة  اجلزائر،  اهلوى،  واحة   -٥
والتوزيع، ١٩٧٢.

الوطنّية  الرشكة  اجلزائر،  أوراسية،  أغنيات   -٦
للنرش والتوزيع، ١٩٧٩.

بكاء بال دموع، (د.ن)، ١٩٨٠.  -٧
العربّية  الدار  ليبيا/تونس،  ورماد،  مجر   -٨

للكتاب، ١٩٨١.
اقرأ كتابك أهيا العريب، (د.ن)، ١٩٨٥.  -٩

املؤّسسة  اجلزائر،  ثورة،  وحكاية  الراعي   -١٠

الوطنّية للكتاب، ١٩٨٨.
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  مرصّية،  أندلوسّيات   -١١

العاّمة للكتاب، ١٩٩٤. 
منشورات  اجلزائر،  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -١٢

السائحي، ج ٢، ٢٠٠٧.

عن املؤّلف:
Norin, Luc and Tarabay, Edouard: An-  -١
thologie de la littérature arabe contem-

 poraine, v. 3, La poésie, Éd. du Seuil,
Paris, 1967, p. 96 ff.



٦٠٥ 

يحيى محمود الساعايت
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٤٦ يف مكة، اململكة العربّية السعودّية.
العزيزّية  املدرسة  ّمث  ١٩٥٠-١٩٥٢؛  مبكة،  االبتدائّية  الرمحانّية  املدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
بالطائف، ١٩٥٩-١٩٦٢؛ ّمث املدرسة األّولية، الطائف، ١٩٥٩-١٩٦٢؛ ّمث ثقيف الثانوّية، 
الطائف، ١٩٦٣-١٩٦٥؛ دخل جامعة امللك سعود للبكالوريوس، الرياض، ١٩٦٦-١٩٦٩؛ 
فجامعة ميزوري - كولومبيا، الواليات املّتحدة، ١٩٧٤-١٩٧٦؛ ّمث جامعة القاهرة لدكتوراه 

يف علوم املكتبات، ١٩٧٩-١٩٨٣.

حياته يف سطور: أمني مكتبة ورئيس قسم املخطوطات بجامعة امللك سعود بالرياض. حمارض 
ورئيس قسم التزويد يف عامدة شؤون املكتبات بجامعة امللك سعود بالرياض. أستاذ مساعد 
ورئيس قسم الكتابات واملعلومات بجامعة اِإلمام حمّمد بن سعود اِإلسالمّية. رئيس التحرير 
ملجّلة عامل الكتب. اضافة إىل إقامته مبرص والواليات املّتحدة، يف أثناء دراسته زار كًال من 
تونس والعراق والبحرين واملغرب، كام زار اململكة املّتحدة وايرلندا وبلجيكا وهولندا. متزّوج.

السرية:
ولدُت يف مكة املكرمة عام ١٣٦٦هـ/١٩٤٦ والتحقت باملدرسة الرمحانّية االبتدائّية مبّكة حيث 
درست ملّدة سنتني ّمث انتقل والدي إىل الطائف، وهناك درست بقّية االبتدائّية يف املدرسة 
العزيزّية وبعدها درست املتوّسطة األوىل ّمث ثقيف الثانوّية ويف عام ١٩٦٥ سافرت إىل الرياض 
حيث التحقت بجامعة امللك سعود وختّصصت يف دراسة اللغة العربّية واآلداب وانتهيت من 

الدراسة اجلامعّية يف عام ١٩٦٩.
أّما احلياة العملّية فقد بدأُت يف ١٩٦٩، وأّول عمل زاولته هو أمني مكتبة بجامعة امللك 
حتى  فيه  وبقيت  سعود  امللك  جامعة  مكتبة  يف  املخطوطات  قسم  إدارة  توّليت  ّمث  سعود 

منتصف ١٩٧٣.
وعدُت إىل الدراسة من جديد عندما ابتعثت لدراسة املكتبات واملعلومات يف الواليات 
يف  لويس  سانت  جامعة  يف  االنجليزّية  اللغة  فدرست   ١٩٧٣ عام  يف  األمريكّية  املّتحدة 
مدينة  يف  ميزوري  بجامعة  التحقت  ّمث  كنساس  والية  يف  أمبوريا  جامعة  يف  ّمث  ميزوري 

كولومبيا عام ١٩٨٤ وختّرجت يف مدرسة املكتبات واملعلومات عام ١٩٧٦.
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مؤّلفاته:
يف  التالية  الكتب  مجيع  صدرت  (مالحظة: 

الرياض، إّال إذا نّص عىل غري ذلك.)
مؤّلفات ومراجع عن اململكة العربّية السعودّية،   -١
ملا  بيبليوغرافّية  قائمة   .١٩٧١ اجلزيرة،  مطابع 
كتب عن اململكة. باالشرتاك مع عبد اهللا سامل 

اخلطايب.
أبو حمّمد البطال، مكتبة الرياض احلديثة، ١٩٧١.  -٢

األدب العريب يف اململكة العربّية السعودّية، دار   -٣

العلوم، ١٩٧٩. قائمة بيبليوغرافية.

حلسن  الطائف  أخبار  من  اللطائف  إهداء   -٤

العجمي، الطائف، دار ثقيف، ١٩٨٠.

العربّية  اململكة  يف  والنرش  التأليف  حركة   -٥

بيبلوغرافية  ١٣٩٠-١٣٩٩هـ،  السعودّية، 

األديب،  النادي  حتليلية،  ودراسة  موضوعية 

١٩٧٩. دراسة بيبليوغرافية.

وعند عوديت إىل اململكة عّينت حماًرضا ورئيًسا لقسم التزويد يف عامدة شؤون املكتبات 
قسم  يف  بالدراسة  التحقت  حيث   .١٩٨١ عام  إىل   ١٩٧٦ عام  من  سعود  امللك  بجامعة 
املكتبات  قسم  يف  حماًرضا  انتقلت  الوقت  نفس  ويف  القاهرة  بجامعة  والوثائق  املكتبات 
وعندما  اِإلسالمّية  سعود  بن  حمّمد  اِإلمام  بجامعة  االجتامعّية  العلوم  بكّلية  واملعلومات 
وعّينت  اململكة  إىل  عدت   ١٩٨٣ عام  يف  والوثائق  املكتبات  يف  الدكتوراه  عىل  حصلت 
أستاًذا مساعًدا ورئيًسا لقسم املكتبات واملعلومات بجامعة اِإلمام وانتهت فرتة رئاستي 

للقسم يف عام ١٩٨٧.
ويف عام ١٩٨٨ ّمتت املوافقة عىل ترقيتي إىل أستاذ مشارك، كام انتدبت للعمل مستشاًرا 
ومرشًفا عىل مرحلة التشغيل يف مكتبة امللك فهد بالرياض. وقد زاولت الكتابة والتأليف منذ 
أن كنت طالًبا يف املرحلة اجلامعّية وصدر أّول كتاب يل وهو مؤلفات ومراجع عن اململكة 

العربّية السعودّية االشرتاك مع زمييل عبد اهللا سامل اخلطاين يف عام ١٩٧١.
وقد مارست الكتابة الصحفّية يف جريدة الرياض فكنت أعّد مقاًال أسبوعًيا: يف زاوية 

حروف وأفكار كام كتبت يف صحف وجمالت أخرى داخل اململكة.
أما األعامل اجلانبّية األخرى التي مارستها وال زلت أمارسها إضافة إىل عميل الرسمي 

فهي كالتايل:
رئيس حترير جمّلة عامل الكتب منذ عام ١٩٨٠.  -

للثقافة  السعودّية  العربّية  اجلمعّية  عن  تصدر  التي  التوباد  مبجّلة  التحرير  هيئة  عضو   -
والفنون بالرياض.

عضو اهليئة االستشارّية للمجّلة العربّية للمكتبات واملعلومات التي تنرشها دار املّريخ   -
بالرياض.

العربّية  اململكة  يف  النرش  حركة  ودراسة  البيبليوغرافيات  عىل  التأليفّية  أعاميل  ترّكزت 
السعودّية وتاريخ املكتبات.
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محد اجلارس: حياته مع بيبليوغرافية خمتارة من   -٦
أعامله املتعّلقة باجلزيرة العربّية، النادي األديب، 

.١٩٨٦
مدخل  السعودّية:  العربّية  اململكة  يف  النرش   -٧

لدراسة، مكتبة امللك فهد، ١٩٨٧.
استبطان  العربّية،  املكتبة  وبنية  الوقف   -٨
فيصل  امللك  مركز  الثقايف،  للموروث 

للبحوث والدراسات اِإلسالمّية، ١٩٨٨.
وعوامل  احلضارة  أسس  األمية:  ورثنا  كيف   -٩

السقوط، دار العلوم، ١٩٨٨.
عن  للمعلومات  القرسي  الفقد  اشكالية   -١٠
والنرش،  للطباعة  العلوم  دار  العريب،  الكتاب 

.١٩٩٢
صورة احلياة العلمّية يف القرن التاسع اهلجري   -١١
دار  للسخاوي،  الالمع  الضوء  خالل  من 

العلوم للطباعة والنرش، ١٩٩٢.

العربّية  اململكة  يف  املخطوطات  وضعّية   -١٢
رياض،  هجرّية،   ١٤٠٨ عام  اىل  السعودّية 

مكتبة امللك فهد الوطنّية، ١٩٩٣.
ابن  دار  رياض،  الزمان،  مالمح  يف  قراءات   -١٣

حزم للنرش والتوزيع، ١٩٩٦.
اهليئة الثقافّية يف مّكة املكّرمة يف القرن التاسع   -١٤
عرش امليالدي ١٣١٧-١٢١٥ هجرّية، رياض، 

مؤّسسة الياممة الصحفّية، ٢٠٠٢.

عن املؤّلف:
املزيني، عبد الرمحن: الدورّيات العربّية للكتب   -١
املكتبة  يف  املجموعة  وبناء  اختيار  يف  ودورها 
الرياض،  جامعة  السعودّية،  العربّية  باململكة 
 ،٧٨ ص ٧٧،   ،١٩٨٨ للامجستري،  أطروحة 

.١١٣
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النوع األديب: كاتب قصص، روائي، ناقد.

والدته: ١٩٣٣ يف سورية، حلب.
وفاته: ١٩٧٦. 

فثانوّية  ١٩٣٩-١٩٤٥؛  واملتوّسطة،  االبتدائّية  نيقوالوس  القّديس  مدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
املأمون، حلب، ١٩٤٩-١٩٥١؛ دخل جامعة دمشق وحصل منها عىل إجازة يف األدب 

العريب ودبلوم يف الرتبية العاّمة.

حياته يف سطور: مدّرس. أمني مكتبة املركز الثقايف، ّمث مدير املركز يف حلب. أمني ّرس 
اّتحاد الكّتاب العرب بفرع حلب. عضو نقابة املعّلمني واّتحاد الكّتاب العرب. زار كًال 
من لبنان (١٩٦١) ومرص (١٩٦٨) والعراق (١٩٦٩) كام زار فرنسا (١٩٦٣) وأملانيا (١٩٧٠) 

وتركيا (١٩٥٦) واليونان (١٩٥٦). تزّوج وله ولدين.

السرية*:
يف  ّجماًنا  األّولية  علومي  تلّقيت  اهلّزازة.  قرب  عكرمة  شارع  يف  متواضعة  ألرسة  ولدُت 
إىل  سنتني  بعد  وانتقلت   ١٩٤٥ يف  االبتدائّية  الشهادة  ونلت  نيقوالوس،  القّديس  معهد 
التجهيز األوىل (ثانوّية املأمون اآلن) حيث نلت شهادة الكفاءة، ١٩٤٩ ّمث شهادة البكالوريا 

املوّحدة، ١٩٥١ الفرع األديب.
كّلية  ودخلت  فنجحت   ١٩٥١ صيف  يف  للمعّلمني  العايل  املعهد  ملسابقة  تقّدمُت 
اآلداب، قسم اللغة العربّية يف جامعة دمشق. نلت شهادة اِإلجازة يف األدب العريب، ١٩٥٥ 

ودبلوم يف الرتبية العاّمة (أهلّية التعليم الثانوي) ١٩٥٦، وعّينت مدّرًسا يف ثانوّيات حلب.
للمدير  فمعاوًنا  للمكتبة  أميًنا  بحلب  الثقايف  املركز  يف  للعمل  ندبُت   ١٩٥٨ عام  يف 
فمديًرا. أهني نديب يف العام ١٩٦٣ فعدت للتدريس يف دار املعّلمني بحلب، وحني أحدث 
 العريب األدب  تاريخ  ماديت  بتدريس  كّلفت   ،١٩٦٩ العام  يف  املدّرسني  إعداد  معهد 
وفنون األدب فيه لطّالب قسم اللغة العربّية. ندبت للعمل كأمني للّرس يف فرع اّتحاد 

الكّتاب العرب بحلب عام ١٩٧١.
من احلوادث اهلامة يف حيايت تعّريف إىل عدد من الشخصّيات يف حيايت الدراسّية كان هلا 
تأثري كبري عّيل. منها املعّلم زكي األرسوزي يف ثانوّية املأمون، ومنها األستاذ أنطون املقديس 
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املفّكر العريب الكبري الذي التقيت به يف ثانوّية املأمون أيًضا، والذي توّثقت الصالت بيني وبينه 
منذ ذلك احلني وقد راح يوّجه قراءايت وكتابايت. كام كان لتعّريف بالسيدة ليىل صايا يف جامعة 

دمشق، والتي صارت زوجتي فيام بعد عام ١٩٥٨ أثر كبري يف حيايت العاطفّية والفكرّية.
شاركت يف احلياة األدبّية ومؤمترات الكّتاب العرب التي انعقدت يف كّل من القاهرة 
وبغداد ودمشق. بدأت بكتابة القّصة القصرية. وهي كام أفهمها البديل النثري للشعر يف 
ومرادفاهتا،  الكبرية،  اِإلميائّية  بطاقاهتا  القّصة  أّن  وجدت  وقد  واحلداثة،  التكنيك  عرص 
الناس  فقراء  األوىل  القصصّية  جمموعتي  ضّمت  وقد  جتربتي.  عن  للتعبري  الفنون  أصلح 
بعض القصص التي كتبتها يف املرحلة األوىل من حيايت، أي منذ عهد الذين يبدأون بكتابة 
القّصة، حتت تأثري القّصة التقليدّية التي أخذت شكلها املكتمل لدى تشيخوف. ومع أطاللة 
اّتخذت  وقد  الرحيل.  الثانية  جمموعتي  يف  التقليدّية  القّصة  من  التحّرر  حاولت  السّتينات 
حيث  من  أّما  بالشكل.  تّتصل  والثانية  باملضمون  تتعّلق  األوىل  وجهتني:  هذه  حماولتي 
املضمون فالبطل يف قصص املجموعة كائن مسحوق حتت وطأة وضعه البرشي من حيث 
هو إنسان يولد رغًما عنه وميوت رغًما عنه. وهو مسحوق حتت وطأة كّل ما حيول دون 
حتقيق ذاته وتفّتحها ّمما جيعل اِإلنسان غريًبا عن ذاته. إّن وعي اِإلنسان هلذا الوضع يتيح له 
أن يواجهه، كام أّن هذا الوعي الذي أسعى للتعبري عنه حيمل إدانة لكّل ما يزّيف اِإلنسان. 
ولقد اقتضاين هذا املضمون شكًال جديًدا. فاحلدث الذي تدور حوله القّصة حدث خيايل 
غري واقعي باملعنى القدمي للكلمة، وخيتلف عن احلدث الواقعي الذي نراه يف الطريقة الرسدّية 
الواقع.  هذا  عن  ومعّبر  اِإلنسان  واقع  من  نابع  إليه  يفيض  الذي  املعنى  أّن  إّال  املعروفة، 
وأصبحت القّصة تعتمد عىل تفتيت احلادثة، وتنويع صياغتها، وتداخل األحداث وتقّطع 

الزمن، واالعتامد عىل الالشعور، واالستعانة بالرموز والرؤى.
كتبت رواية واحدة هي رواية يف املنفى ولست أدري إىل أّي حّد ميكن أن أطلق عليها 
إسم الرواية باملعنى البلزاكي للرواية. فأنا أعتقد أّن الرواية هي خلق واقع جديد قد حياذي 
الواقع املرئي املعاش وقد يبتعد عنه، إّال أّنه ليس نسخة عنه يف أّية حال. إّن املقدرة عىل خلق 
عامل داخيل أو خارجي، ورصد الزمان النفيس حلياة األشخاص الذين يتحّركون يف هذا 
العامل الذي خلقه الروائي، والتعبري عن الوضع البرشي واملصري اِإلنساين من خالهلم، أبرز 
خصائص الرواية يف اعتقادي. إّن غايتي من كتابة هذه الرواية أن أنقل رؤيتي للحياة... أن 
أصّور وجود اِإلنسان يف هذا العامل وبحثه عن اخلالص، وعن معنى حياته. إّن بطل رواية 
يف املنفى يأيت إىل العامل مرغًما وميوت حمكوًما عليه باملوت كاِإلنسان نفسه، إّال أّن حياته 
رغم اآلالم التي مّر هبا مل تكن عبثّية. لقد مات ولكن كان حلياته معنى ذلك بأّنه أحّب، 
ا وأعطت أمله مّربًرا وهي التي أغنت كيانه فمل يعد  وحمّبته هي التي أعطت حياته معنى إنسانيًّ

وجوده باطًال.
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مؤّلفاته:
أ) قصص وروايات:

يف املفنى، بريوت، دار عويدات/مطبعة كرم،   -١
١٩٦٢. رواية.

فقراء الناس، دمشق، دار الفّن احلديث، ١٩٦٥.  -٢
الكّتاب  اّتحاد  منشورات  دمشق،  الرحيل،   -٣

العرب، ١٩٧٠.
حوار الصّم، دمشق، منشورات وزارة الثقافة   -٤

واِإلرشاد، ١٩٧٣.
حكاية الظمأ القدمي، دمشق، منشورات اّتحاد   -٥

الكّتاب العرب/مطبعة دار االّتحاد، ١٩٧٦.
عزف منفرد عىل الكامن، دمشق، منشورات   -٦

وزارة الثقافة، ١٩٧٦.

ب) دراسات ومقاالت:
عىل هامش األدب العريب، حلب، دار مكتبة   -١

الرشق، ١٩٦٥.

الرشق،  دار  حلب،  األدب،  يف  دراسات   -٢
.١٩٧٠

العربّية،  الرواية  يف  دراسات  الروائّية،  املغامرة   -٣
العرب،  الكّتاب  اّتحاد  منشورات  دمشق، 

.١٩٧٣

ج) ترمجات:
مكتبة  دار  ملوليري،  مرسحّية  جوان،  دون   -١

الرشق، (د.ت).
الثقافة،  دار  لكامو،  مرسحّية  التفاهم،  سوء   -٢

(د.ت). (باالشرتاك مع م. جانجي).
عويدات،  دار  ملورياك،  رواية  ديكريو،  تريز   -٣

(د.ت).
صيف أفريقي، رواية ملحمد ديب، منشورات   -٤
ع.  مع  (باالشرتاك  (د.ت).  الثقافة،  وزارة 

بربار).
منشورات  فرعون،  ملولود  رواية  الفقري،  ابن   -٥

وزارة الثقافة، (د.ت).

يف جمموعايت القصصّية األخرى: حوار الصّم و حكاية الظمأ القدمي و عزف منفرد عىل 
الكامن أردت التعبري عن القلق الوجودي الذي حيّس به اِإلنسان أمام املصري، مصري اِإلنسان 
يف العامل الذي يلتهمه عىل نحو قرسي ويفيض به إىل املوت... كام وهلذا فإّنني أسعى دائًما إىل 
التعبري عن اختناق اِإلنسان وموته املعنوي سواء أكان هذا ناًجتا عن الظرف االجتامعي أو 
نتيجة الوضع اإلنساين الذي يدفع اِإلنسان إىل التخّلي عن إنسانّيته وأصالته وحّريته. كذلك 
أسعى إىل التعبري عن بحث اإلنسان عن اخلالص... هذا اخلالص ال يكون هرًبا، وإّنام 
وعًيا... ومتّرًدا... وحمّبة. إّن املحّبة هي القيمة التي ينترص هبا اِإلنسان عىل املوت والفناء، 
وهي التي تعيد له شفافّيته وتضعه يف قلب الوجود، فيصبح اِإلنسان أكثر إنسانّية ويغدو 

الوجود فرًحا.
جماهبة  عام  وبشكل  األوىل  العّلة  حيث  من  عندي  الكتابة  من  الغاية  إّن  أقول  وأخًريا 
الشعور باملوت عىل الصعيد الفردي والصعيد اجلامعي والتغّلب عليه، وتعليق هلذا الشعور. 
هلذا كانت الكتابة عندي رضًبا من التطّهر أجد فيه اَملْنَجى واخلالص، وأكاد أقول الفرح، 

الفرح احلقيقي.

* [استدركْت السرية وضبطْت النّص ليىل صايا، زوجة الكاتب املرحوم]
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دار  اكزوبري،  لسانت  رواية  اجلنوب،  بريد   -٦
مكتبة احلياة، (د.ت).

مكتبة  دار  اليغوبتي،  مرسحّية  املعز،  جزيرة   -٧
الرشق، (د.ت).

سرت العرايا، مرسحّية لبري نديللو، دار مكتبة   -٨
الرشق، (د.ت).

عن املؤّلف:
مقاالت:

 ،عزف منفرد عىل املوت :الشمعة، خلدون  -١

 ،١٩٧٦ األّول،  (ترشين   ١٧٦ رقم  املعرفة، 
ص ٦٦ وما يليها).

كابوس  سامل:  جورج  رياض:  عصمت،   -٢
رقم  األديب،  املوقف   ،احلّرية وحمل  املوت 
٦٤ (آب ١٩٧٦)؛ ط ٢، الصوت والصدى، 
دراسات يف القّصة السورّية احلديثة، بريوت، 

دار الطليعة، ١٩٧٩، ص ٨٤-١١٣.
ترشين (دمشق)، ١٩٧٦/٩/٩، ص ٦. مقابلة   -٣

مع ليىل صايا، أرملة املؤّلف.
 Young, M.J.L.: «The short stories of  -٤
George Salim», Journal of Arabic Lit-
erature, 8 (1977), pp. 123-135.



 ٦١٢

عيل محّمد سامل
النوع األديب: كاتب مرسحي.

والدته: ١٩٣٦ يف دمياط، مرص.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة دمياط االبتدائّية والثانوّية وختّرج منها سنة ١٩٥٧، التحق بقسم 
اللغة االنجليزّية يف جامعة عني شمس وحصل أيًضا عىل دبلوم من القسم احلر- اجلامعة 

األمريكّية، يف القاهرة.

حياته يف سطور: موّظف يف وزارة الصحة، ١٩٥٩، ممّثل وكاتب مرسحي ملرسح العرائس. 
عضو اّتحاد الكّتاب ونقابة املهن السينامئّية. حاز جائزة املرسح احلديث، ١٩٦٥، وجائزة 
مرسح احلكيم، ١٩٦٦، وجائزة األدباء الشّبان يف مهرجان الزقازيق، ١٩٦٩. زار كًال من 
سنة  مّدة  السعودّية  العربّية  باململكة  وأقام  واليمن  وتونس  واجلزائر  ولبنان  والعراق  سورية 
والواليات  واليونان  الرشقّية  واملانيا  رومانيا  من  كًال  العريب  العامل  خارج  وزار   .(١٩٧٧)

املّتحدة األمريكّية وانجلرتا وفرنسا. متزّوج وله ثالثة أوالد.

السرية:
ولدُت يف ١٣ يناير سنة ١٩٣٦ وعشت فرتة يف دمياط يعني اخلمس سنوات قضيتها متنّقل 
مع والدي املوّظف احلكومي وذهبت لدمياط ومكثت هبا حتى سنة ١٩٥٦ وهنايتها وهي 
هامة يف تشكييل ألّن دمياط جمتمع صناعي حتكمه قيم صناعّية وعّمالية ومن بني التقاليد 
هناك أّن الطفل ال بّد أن يعمل يف أثناء الدراسة بعد اليوم املدريس حيث يلتحق بإحدى 
الورش. وكنت أقرأ منذ أن عرفت القراءة وال بّد من االعرتاف بفضل سلسلة رخيصة 
سلسلة  وهي  العاملّية  الروايات  تنرش  كانت  أيًضا  ولكّنها  البوليسّية  القصص  تنرش  كانت 
لتولستوي  البعث  الثالثة،  الفرسان  والعقاب،  اجلرمية  نرشت  أّنها  رغم  اجليب  روايات 
زمالئي  فعل  كذلك  وهنم  بشغف  السلسلة  هذه  قرأت  صبي  وأنا  لشتاينبك،  ونرشت 
بدمياط االبتدائّية والثانوّية. ومل أكمل دراستي باجلامعة بسبب وفاة والدي ألّني أصبحت 
نفس  يف  وبدأت   ١٩٥٩ سنة  الصحة  بوزارة  بسيًطا  موّظًفا  عملت  اخويت.  عن  املسؤول 

الوقت الدراسة احلّرة باجلامعة األمريكّية فرع الرتمجة.
وطوال هذه الفرتة كنت منشغًال بالتمثيل بفرق اهلواة وكنت أظّن أحياًنا أّن مستقبيل 

هو أن أكون ممّثًال حتى قراءايت يف املرسح كانت تستهدف هذا املصري.
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مؤّلفاته:
أ) املرسحيات:

وال العفاريت الزرق، القاهرة، الدار القومّية،   -١
.١٩٦٥

الناس اليل يف السام الثامنة، القاهرة، مطبوعات   -٢
احلكيم، ١٩٦٦.

القاهرة،  عاملاليكة،  ضحك  اليل  الرجل   -٣
القومّية،  الدار   ،عربّية مرسحّيات  سلسلة 

.١٩٦٨
دار  القاهرة،  املمّر،  عىل  (و)أغنية  القمح  بري   -٤

الثقافة احلديثة، ١٩٦٨.
 English translation: The Well of Wheat,  
by John Waterbury, American Univer-
sities Field Staff, Hanover, New Hamp-
shire, USA, 1974.

البوفيه، القاهرة، دار الثقافة احلديثة، ١٩٦٨.  -٥
أنت اليل قتلت الوحش، القاهرة، دار اهلالل،   -٦

١٩٦٩ كوميديا أوديب.

روز  دار  القاهرة،  القرية،  يدخلون  امللوك   -٧
اليوسف، ١٩٧٠.

مكتبة  القاهرة،  اجلديدة،  مرص  عفاريت   -٨
الفكر احلديث، ١٩٧١.

احلديثة،  الثقافة  دار  القاهرة،  نوح،  عملّية   -٩
.١٩٧٤

أوالدنا يف لندن: تراجيديا بال دموع، القاهرة،   -١٠
مؤّسسة دار الشعب، ١٩٧٥.

مكتبة  القاهرة،  سامل،  عيل  مرسحّيات   -١١
مدبويل، ١٩٧٦.

بكالوريوس يف حكم الشعوب، القاهرة، دار   -١٢
املوقف العريب، ١٩٧٨.

مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  املشاغبني،  مدرسة   -١٣
.١٩٧٩

اُحلزن،  شدة  من  ضاحكة  مرسحّيات  أربع   -١٤
القاهرة، دار اهلالل، ١٩٨٢.

الكالب وصلت املطار، القاهرة، مؤّسسة دار   -١٥
اهلالل، ١٩٨٥.

يف عام ١٩٦٠ بدأت الكتابة للمرسح ويف العام ١٩٦٣ التحقت مبرسح القاهرة للعرائس 
كي أعمل ممثًال للعرائس واستمريت يف الكتابة للمرسح غري أّن أّول أعاميل مل تظهر إّال يف 
متوز ١٩٦٥ يف املرسح الكوميدي ومن متوز سنة ١٩٦٥ حتى اآلن وأنا أعيش هذا اجلحيم 

املمتع الذي يسّمى املرسح.
قّدمت أغلب أعاميل يف كّل القرى املرصّية واملدن وقّدم عدد منها يف العواصم العربّية 

.(Young Vic) وقّدم عرض واحد يف لندن باللغة االنجليزّية عىل مرسح يونغ فيك
بشكل عام إّن الكاتب يف العامل الثالث هو الطريق الصعبة. وال بّد من وجود متاعب 

معقولة.
حتكني اجلاملّيات يف الدرجة األوىل التي تتطّلب الصدق وبالتايل الصدق يتطّلب االهتامم 

هبموم الناس من حوله.
وهناك عرض جديد سيقّدم ٣ مرسحّيات يف فصل واحد وهي الكاتب يف شهر العسل 

واملتفائل والكاتب والشحات.
أنا عاجز عن كتابة قّصة حيايت يف ألف كلمة. إّن األلف كلمة مع مراعاة االختصار 

الشديد ال تغّطى عاًما واحًدا من قّصة حيايت.
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 English translation: by Rachel Cranton,  
Cairo, General Egyptian Book Organi-
zation, 1997.

خشب الورد، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٨٧.  -١٦
اهليئة  القاهرة،  جزءان،  سامل،  عيل  مؤلفات   -١٧

املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٩-١٩٩٠.
سلسلة  القاهرة،  بيتنا،  يف  طلع  البرتول   -١٨
العاّمة  املرصّية  اهليئة   ،العريب املرسح 

للكتاب، ١٩٩١.
أخبار  مطابع  القاهرة،  إرسائيل،  اىل  رحلة   -١٩

اليوم، ١٩٩٤.
حوار ضحك مع اجلّن والعفاريت، القاهرة،   -٢٠

كتاب اليوم، ١٩٩٥.
أخبار  مطابع  القاهرة،  ساخرة،  شواكيش   -٢١

اليوم، ١٩٩٧.

مطابع  القاهرة،  أخرى،  أقوال  لديك  هل   -٢٢
أخبار اليوم، ١٩٩٩.

ب) دراسات ومقاالت:
أّيام الضحك والنكد، القاهرة، الدار املرصّية   -١

اللبنانّية، ١٩٩٢. مقاالت.

عن املؤّلف:
 Al-Badawi, M.M.: Modern Arabic  -١
 Drama in Egypt, Cambridge, 1987,
 pp. 197-205.

مقابلة:
الياممة (الرياض)، ١٩٧٧/٧/١٥، ص ٥٨-٥٩.   -١



٦١٥ 

ائي إبراهيم أحمد الساَمرَّ
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٢٣ العامرة، العراق.
وفاته: ٢٠٠١.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة الكحال االبتدائّية، العامرة، ١٩٢٨-١٩٣٤؛ فثانوّية العامرة، ١٩٣٤-
جامعة  من  الدولة  دكتوراه  عىل  حصل  ١٩٤٢-١٩٤٥؛  العالية،  املعّلمني  فدار  ١٩٣٩؛ 

السوربون، باريس ١٩٥٦.

حياته يف سطور: معّلم يف املدارس االبتدائّية، ١٩٣٩-١٩٤١؛ والثانوّية، ١٩٤٥-٤٨؛ أستاذ يف كّلية 
اآلداب، جامعة بغداد، ١٩٥٦-١٩٨٠. عضو اجلمعّية اللغوّية الباريسّية واّتحاد األدباء العراقّيني، 
وعضو مراسل يف جممع اللغة العربّية يف القاهرة، وعضو جممع اللغة العربّية األردين واملجمع العلمي 
اهلندي؛ دّرس عام ١٩٦١-١٩٦٢ يف تونس كام دّرس عام ١٩٧٦-١٩٧٧ يف الكويت ولبنان عام 

١٩٦٤ ويف اجلامعة األردنّية، ١٩٨١ حّتى اآلن. أقام بفرنسا للدراسة. متزّوج وله ابن وابنة.

السرية:
هنر دجلة  الضّفة اليرسى من  جنويب العراق الواقعة عىل  يف مدينة العامرة من مدن  ولدُت 
عىل بعد ١٨٠ كيلومًرتا إىل اجلنوب من البرصة سنة ١٩٢٣، وكنت أمضيت يف هذه املدينة 
الدراسة االبتدائّية والدراسة اِإلعدادّية. كام تابعت فيها دراسة القرآن والعلوم الدينّية يف كتاب 
من كتاتيبها وكنت قد أمتمت الدراسة الثانوّية سنة ١٩٣٧ يف بغداد كام أمتمت دار املعّلمني 
االبتدائّية يف الوقت نفسه وقد اشتغلت يف التعليم االبتدائي مّدة سنتني ومها ١٩٣٨-١٩٣٩-
١٩٤٠. وقد بدا يل أن ألتحق بدار املعّلمني العالية سنة ١٩٤١ يف فرع اآلداب منها وقضيت 

ا فقضيتها يف بغداد. فيها أربع سنوات دراسّية ختّرجت بعدها مدّرًسا ثانويًّ
ّمث التحقت بالبعثة العلمّية يف فرنسا (السوربون) سنة ١٩٤٨، وكنت قد درست فيها 
طوال سبع سنوات (النحو املقارن يف اللغات السامية) وأحرزت منها عىل شهادة الدكتوراه 
اللغة  فقه  ملادة  اآلداب  كلية  يف  مدّرًسا  وعّينت   ،١٩٥٦ سنة  أوائل  يف  وعدت  (الدولة) 
والنحو املقارن كام اضطلعت بتدريس اللغتني العربانّية والرسيانّية. ويف خالل سّني التدريس 
اضطلعت بتصنيف وكتابة البحوث التي نرشت يف املجّالت العلمّية يف العراق ويف خارج 
العراق ومنها جمالت املجامع اللغوّية، كام كتبت عّدة مباحث يف الفرنسّية نرشهتا يف جمّالت 

يف خارج العراق يف تونس واجلزائر وباريس.
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مؤّلفاته:
املعارف،  مطبعة  بغداد،  اللغة،  يف  دراسات   -١

.١٩٦٠
قيس بن اخلطيم، باملشاركة مع أمحد مطلوب،   -٢

بغداد، مطبعة العاين، ١٩٦٢. حتقيق.
وسليامن  واملرزوقي  لالّجاج  اللغة  يف  رسائل   -٣
مطبعة  بغداد،  والبطليويس،  احلامض 

اِإلرشاد، ١٩٦٤. حتقيق.
اجتامعّية،  لغوّية  دراسة  العربّية،  األعالم   -٤
يف  دراسة   .١٩٦٤ األهلّية،  املكتبة  بغداد، 
تطّورت  وكيف  أصوهلا  حيث  من  األعالم 

التسمية هبا.
العاين،  مطبعة  بغداد،  وأبنيته،  زمانه  الفعل،   -٥

.١٩٦٦
الثقافة،  دار  بريوت،  جيلني،  بني  الشعر  لغة   -٦

.١٩٦٦
معهد  القاهرة،  التارخيي،  اللغوي  التطّور   -٧

البحوث والدراسات العربّية، ١٩٦٦.
فقه اللغة املقارن، بريوت، دار العمل للماليني،   -٨

.١٩٦٨
القاهرة،  العراق،  يف  اجلغرايف  اللغوي  التوزيع   -٩

 .١٩٦٨ العليا،  والدراسات  البحوث  معهد 
دراسة يف اجلغرافية اللغوّية.

اللغوّية،  وآراؤه  الكرميل  أنستاس  األب   -١٠
العليا،  والدراسات  البحوث  معهد  القاهرة، 

١٩٦٩. دراسة تارخيّية ولغوّية.
مباحث لغوّية، النجف، مطبعة اآلداب، ١٩٧١.  -١١
اللغة  يف  وأفريقّية،  عربّية  ودراسات  نصوص   -١٢
األعالم،  وزارة  بغداد،  واألدب،  والتاريخ 

.١٩٧٢
حمّمد مهدي اجلواهري، ديوانه، باملشاركة مع   -١٣

آخرين، بغداد، مطبعة األديب، ١٩٧٣.
تنمية اللغة العربّية يف العرص احلديث، القاهرة،   -١٤
 .١٩٧٣ العربّية،  والدراسات  البحوث  معهد 

دراسة يف التطّور اللغوي.
املتشابه أليب منصور التعالبي، بغداد، ١٩٧٤.  -١٥
اِإلعالم  وزارة  بغداد،  املتنّبي،  معجم  من   -١٦

والثقافة، ١٩٧٤.
الزهرة لألصفهاين، النصف الثاين، باملشاركة   -١٧
مع نوري محودي القييس، بغداد، دار احلرية، 

١٩٧٥. حتقيق.
العربّية  املؤّسسة  بغداد،  واحلضارة،  اللغة   -١٨

للدراسات والنرش، ١٩٧٧.

ّمث رشعت يف تأليف الكتب، وقد أرشت إىل يشء منها يف هذا الكشف كام حّققت 
من النصوص األدبّية والتارخيّية واللغوّية اليشء الكثري، وكان آخرها حتقيق ديوان اجلواهري 
مشاركة مع آخرين، وحتقيق معجم العني للخليل بن أمحد. وقد طلبت إحالتي عىل التقاعد 
سنة ١٩٨٠. ّمث حتّولت إىل العمل يف اجلامعة األردنّية أستاًذا زائًرا، وما زلت أعمل يف هذه 

اجلامعة حّتى كتابة هذه السطور.
دراسات  اآلن  ولدّي  والتحقيق،  والتأليف  التصنيف  يف  علمّية  مبشاريع  قمت  وقد 
قيد الطبع، ومنها: املستدرك عىل املعاجم العربّية، وهو كتاب استدركت فيه عىل املعجم 
القدمي، وهو يشء غري ما صّنفه دوزي اهلولندي، وغري ما صّنفه فانيان الفرنيس، وغري ما 
ورد يف معجم بالشري الفرنيس الذي مل يكتمل. ومستدركي هذا هو ما وقفت عليه يف 

كتب األدب والتاريخ ّمما مل يدخل يف املعاجم القدمية.
يف ١٩٨٥/٥/٤ 
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كتاب الكّتاب البن درستويه، باملشاركة مع   -١٩
الكتب  دار  الكويت،  الفتيل،  احلسني  عبد 

الثقافّية، ١٩٧٧.
يف تاريخ العربّية، جامعة املوصل، منشورات   -٢٠

املركز الثقايف واالجتامعي، ١٩٧٧.
العربّية بني أمسها وحارضها، بغداد، وزارة   -٢١

الثقافة والفنون، ١٩٧٨.
يف األمثال العربّية، الكويت، وزارة اِإلعالم،   -٢٢

.١٩٧٩
كتاب العني للخليل بن أمحد (حتقيق باملشاركة   -٢٣
مع مهدي املحزومي)، بغداد، وزارة الثقافة 

واِإلعالم، ١٩٨٠.
ماسينيون،  للويس  وبغداد  البرصة  خطط   -٢٤
والنرش،  للدراسات  العربّية  املؤّسسة  بريوت، 

١٩٨١. ترمجة وتعليق.
اللجنة  منشورات  بغداد،  القرآن،  وحي  من   -٢٥
الوطنّية لالحتفال مبطلع القرن اخلامس عرش 

اهلجري، ١٩٨١.
العربّية تواجه العرص، بغداد، سلسلة املوسوعة   -٢٦

.(١٠٥)، ١٩٨٢ الصغرية
اِإلعالم  وزارة  بغداد،  اجلاحظ،  معجم  من   -٢٧

والثقافة، ١٩٨٢.
من أساليب القرآن، عّمان، دار الفرقان، ١٩٨٣.  -٢٨
أجزاء،   ٣ واألدب،  اللغة  يف  املصادر  مع   -٢٩
دراسات   .١٩٨٣ للنرش،  الفكر  دار  عّمان، 

نقدّية جلملة من الكتب.
الفكر،  دار  عّمان،  احلمداين،  فراس  أبو   -٣٠

١٩٨٣. حتقيق.
للمرزباين،  الشعراء  معجم  من  الضائع  من   -٣١

بريوت، مؤّسسة الرسالة، ١٩٨٤.
بريوت،  املقّفع،  بن  اهللا  عبد  معجم  من   -٣٢

مؤّسسة الرسالة، ١٩٨٤.
مع املعّري اللغوي، بريوت، مؤّسسة الرسالة،   -٣٣

.١٩٨٤
يف لغة الشعر، عّمان، دار الفكر للنرش، ١٩٨٤.  -٣٤
قطوف ونوادر، بريوت، دار اجليل، ١٩٨٥.  -٣٥

والعربّية،  الرسيانّية  اللغتني  يف  دراسات   -٣٦
بريوت، دار اجليل، ١٩٨٥.

عمر بن الفاريض، دار الفكر، ١٩٨٥. حتقيق.  -٣٧
كتاب الّنَخل أليب حامت السجستاين، الرياض،   -٣٨
دار اللواء، بريوت، مؤّسسة الرسالة، ١٩٨٥. 

حتقيق.
الدين  لفخر  اِإلعجاز  دراية  يف  اِإلجياز  هناية   -٣٩
محدي  بركات  حمّمد  مع  باملشاركة  الرازي، 

أبو عيل، عّمان، دار الفكر، ١٩٨٥. حتقيق.
من حديث ابن الندا...، بغداد، دار الواسط،   -٤٠

.١٩٨٦
التكملة للمعاجم العربّية من األلفاظ العباسّية،   -٤١

عّمان، دار الفرقان، ١٩٨٦.
مع هنج البالغة، دراسة ومعجم، عّمان، دار   -٤٢

الفكر، ١٩٨٧.
املدارس النحوّية: اسطورة وواقع، عّمان، دار   -٤٣

الفكر، ١٩٨٧.
اللغوّية  املواد  يف  معجم  اللفيف:  املجموع   -٤٤
التارخيّية احلضارّية، عّمان، دار عامر، ١٩٨٧.
الناس،  أسامء  يف  بحث  العربّية:  األعالم   -٤٥

بريوت، دار احلداثة، ١٩٩٠.
يف املصطلح اِإلسالمي، بريوت، دار احلداثة،   -٤٦

.١٩٩٠
الفكر  دار  بريوت،  العربّية،  شعاب  يف   -٤٧

املعارص، ١٩٩٠.
اجلامعّية  املؤّسسة  بريوت،  معجمّيات،   -٤٨
للدراسات والنرش والتوزيع، ١٩٩١. دراسة.

 ،بلوغ األربسيد حممود شكري االلويس و  -٤٩
بريوت، املؤّسسة اجلامعّية للدراسات والنرش، 

.١٩٩٢

عن املؤّلف:
بغداد،  املؤّلفني،  معجم  كوركيس:  عواد،   -١

مطبعة اِإلرشاد، ١٩٧٠.
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

فكرة، القاهرة، دار الكتاب العريب، ١٩٤٨.   -١
رواية.

دار  القاهرة،  املايض،  اجليل  قصة  زامل:  أبو   -٢
مطبعة  مكة،  ط ٢،  ١٩٥٤؛  للطباعة،  مرص 

قريش، حتت عنوان: أيامي، ١٩٧٠. 
جّدة،  أخرى،  وقصص  كدرجان  خالتي   -٣

منشورات هتامة، ١٩٨٠.

ب) دراسات ومقاالت:
صحيفة السوابق، القاهرة، دار مرص للطباعة،   -١

(د. ت).
التأليف،  دار  مطبعة  القاهرة،  اجلّن،  فلسفة   -٢

.١٩٤٨
الكتاب  دار  القاهرة،  وحّجاج،  مطّوفون   -٣

العريب، ١٩٥٣.

ممفيس،  مطبعة  القاهرة،  جمنون،  يومّيات   -٤
.١٩٥٨

تاريخ مكة، جزءان، مكة، مطبوعات نادي   -٥
مكة الثقايف، ١٩٦٠.

ممفيس،  مطبعة  القاهرة،  منيش،  دعونا...   -٦
(د. ت).

قال وقلت، جدة، منشورات هتامة، ١٩٨١.   -٧
مقاالت.

جّدة،  احلجاز،  مدن  يف  الشعبّية  األمثال   -٨
منشورات هتامة، ١٩٨١.

أوراق مطوية، الطائف، نادي الطائف األديب،   -٩
.١٩٨٢

العربّية  اجلمعّية  الرياض،  السباعّيات،   -١٠
السعودّية للثقافة والفنون، ١٩٨٢.

أحمد محّمد السباعي
النوع األديب: كاتب قصص، ناقد.

والدته: ١٩٠٥ يف مكة، اململكة العربّية السعودّية.
وفاته: ١٩٨٥. 

ثقافته: تعّلم يف املدرسة الراقبة يف مكة ّمث قىض سنتني يف املدرسة القبطّية يف االسكندرية، 
مرص.

حياته يف سطور: مدّرس اللغة العربّية يف مدرسة الصفا االبتدائّية. موّظف يف وزارة املوارد 
املالّية؛ رئيس حترير جريدة صوت احلجاز ومؤّسس صحيفة قريش ورئيس حتريرها فرتة 
من الزمن. عضو نادي مكة األديب. أّول من دعا إىل عمل مرسح إسالمي يف مّكة. حصل 

عىل براءة تكرمي األدباء السعودّيني وميدالّية االستحقاق من وزير املعارف السعودي.

[نقصت السرية]
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عن املؤّلف:
أمني، بكري شيخ: احلركة األدبّية يف اململكة   -١
صادر،  دار  بريوت،  السعودّية،  العربّية 

١٩٧٢، ص ١١٢.

مقاالت:
حياة   .٥٠٦ ص   ،١٩٨٣/١٠ الكتب،  عامل   -١

املؤّلف يف سطور وقائمة أعامله.
حياته  عن  ص ٥٢،   ،١٩٩٠ أيلول  الثقافة،   -٢

وأهم أعامله.
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فاضل أبو السعود السباعي
النوع األديب: كاتب قصص، روائي.

والدته: ١٩٢٩ يف حلب، سورية.
ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية يف مدارس احلمدانّية وإبراهيم هنانو والعرفان وامللك فيصل 
ليسانس  نال  ١٩٤٣-١٩٥٠؛  املأمون،  ثانوّية  دخل  ١٩٣٦-١٩٤٣؛  حلب،  التوايل،  عىل 

باحلقوق من جامعة القاهرة، ١٩٥٠-١٩٥٤.

حياته يف سطور: مدّرس، ١٩٥٤-١٩٥٨؛ حمام، ١٩٥٥-١٩٥٧؛ موّظف يف وزارة الشؤون 
االجتامعّية والعمل، ١٩٥٨-١٩٦٩؛ عمل يف املكتب املركزي لِإلحصاء، ١٩٦٩-١٩٧٢؛ ّمث 
شغل منصب مدير اِإلحصاء يف دمشق. عضو جلنة التخطيط يف الشؤون الثقافّية، جامعة 
دمشق، ١٩٧٢-١٩٧٨. موّظف يف وزارة التعليم العايل، ١٩٧٨-١٩٨٢. عضو مؤّسس احتاد 
الكّتاب العرب، دمشق. أقام مبرص ٤ سنوات. زار لبنان واألردن وليبيا واجلزائر وتونس، 
أقام بفرنسا مدة ٩ أشهر وزار املانيا وسويرسا والواليات املّتحدة األمريكّية. متزّوج وله 

أربعة أوالد.

السرية:
عام  عرفت  وال  أعرفه،  أن  يل  يقّدر  مل  يوم  يف   ،اجلامع وراء  بحي  حلب  يف  ولدُت 
والديت  فور  الدولة  سجّالت  يف  يسّجلني  مل  أيب  أّن  ذلك  التحديد؛  وجه  عىل  مولدي 
بل بعدها بأعوام، حني اضطر إىل تسجيل أوالده الثالثة، فاختار يل من الذاكرة العام 

!١٩٢٩
تزّوج أيب أبو السعود العرّيب السوري، الذي يرّدد أمامنا أّن أرستنا منسوبة إىل اِإلمام 
عيل، من أّمي صبيحة فائق سليم آغا العربّية السورّية، وله من العمر مثانية عرش عاًما 
ولزوجته أربعة عرش. وكان يشارك أباه العمل يف دكانه، يف بيع املالبس التي يصنعوهنا وفق 

حاجة أبناء الريف املحيط بحلب.
أنجبُت أّمي له مثانية أوالد (منهم مخسة ذكور). ومل تكن راية السعادة ترفرف عىل 
بيتها. وزوجها الذي ال ميلك إّال القليل، ما يربح يتوّعدها بأّنه سيأتيها بّرضة. وقد حّقق 
وعده حني أصاب يف عمله ربًحا، فتزّوج بامرأة ثانية. كان ذلك خالل اسبوع من اعطاء 
أمي له ولدها السادس. ولست أنسى جميئها إىل مدرستي لتشكو يل، وأنا ابن عرش صنيع 
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أيب، وال الدموع التي أهرقتها عىل وجهي وهي تسنترصين عىل زوجها! ذلك عىل كّل حال 
.صغري عىل اهلّم ما غدا موضوع القّصة التي كتبتها فيام بعد بعنوان

اضطراًبا  حياتنا  تزداد  أن  من  بّد  يكن  مل  بيتنا،  إىل  األب،  زوجة  اخلالة،  دخول  يف 
وتعاسة. ويف ظّل ذلك كّله كنت أتكّون إنساًنا يعاين من الظمل، ويعشق احلّق، ويرنو 

بعينيه إىل العدل املفقود.
كنت قد قضيت يف مدرسة احلمدانّية الصّف األّول، ّمث تنّقلت بني ثالثة مدارس 
ابتدائّية هي: إبراهيم هنانو والعرفان، وأخًريا امللك فيصل التي حصلت فيها عىل 
يف  وتسّجلت  االنتساب  أوراق  بنفيس  استخرجت  وقد   .١٩٤٣ عام  االبتدائّية  الشهادة 
ثانوّية املأمون (متوّسطة وثانوّية مًعا)، فشؤوين الذاتّية، أنا الولد األكرب، مل تكن تشغل بال 
أيب كثًريا، بعد أن أخذت زوجته الثانية تعطيه ولًدا بعد اآلخر، حتى أّمتت إنجاب الولد... 

احلادي عرش (منهم ستة ذكور).
مل يكن أيب يطالع الكتب أو املجالت. ولكّني كنت أرى زوج شقيقته، الذي يعمل 
موّظًفا صغًريا يف الدولة، يروي األشعار، ويتحّدث يف األدب، ويقرأ عىل أيب وعّمي فصوًال 
من كتاب حياة حمّمد للدكتور حمّمد حسني هيكل. وبالقليل من الكتب التي يقتنيها هذا 

املثّقف العصامي، تعّودت أن أقرأ، وأحببت املطالعة.
استهوتني، وأنا يف صّف الكفاءة، فتاة صغرية من أقاريب، فنظمت يف حّبها األشعار 

...!احلبيبة (عام ١٩٤٨).. ّمث عقدت خطبتي عىل
تزّوجت من اخلطيبة يوم ٢٠ ترشين األّول ١٩٥٠، بعد حصويل عىل شهادة الدراسة 
الثانوّية. وأسعدين أن أسافر إىل القاهرة، وبرفقتي زوجتي، ألدرس يف كّلية احلقوق بجامعة 
العليا،  باملثل  إمياين  للقانون  دراستي  رّسخت  وقد  بعد).  فيام  األّول (جامعة القاهرة  فؤاد 
ويف طليعتها احلّق والقانون. كنت يف صّف الشعب املرصي الكاره للملك فاروق. وقد 
صّفقت، يوم ٢٣ يوليو ١٩٥٢، للواء حمّمد نجيب والبكبايش مجاد عبد النارص، وجلميع 
االجراءات السياسّية واالجتامعّية التي اّتخذهتا الثورة. ّمث وجدتني، يف شباط ١٩٥٤، أسري 
يف مظاهرات الطالب هاتًفا معهم: يسقط حكم البكباشّية! احتجاًجا عىل تقييد السلطة 

للحرّيات العاّمة.
 سوزان عدت إىل مسقط رأيس يف آخر حزيران ١٩٥٤، أنا وزوجتي وبرفقتنا طفلتنا
(سنتان ومثانية أشهر)، ويف جعبتي قصص كتبتها، ويف النفس آمال وأحالم يف العمل 
واألدب واحلياة. ورسعان ما خضعت المتحان معادلة، استغرقت اجراءاته ثالثة عرش 
شهًرا، كنت يف أثنائها أقوم بتدريس مقّررات اللغة العربّية والرتبية الوطنّية والتاريخ، وأنا 

مقيم يف بيت أيب، آكل عىل مائدته التي يتحّلق حوهلا عرشون فرًدا!
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انتسبت عام ١٩٥٥، إىل نقابة املحامني. واكتسبت، خالل ترّددي عىل املحاكم، بعض 
التجارب. استوحيت من القضاة قصة ذقون يف اهلواء، احدى قصص جمموعتي حياة 
جديدة، التي أذعتها من راديو حلب عام ١٩٥٧، فنالني بسببها حكم باحلبس مّدته عرشة 

أّيام مع وقف التنفيذ!...
املجالت  يف  ونرشهتا  ونقدّية،  أدبّية  ومقاالت  قصًصا  كتبت  حمامًيا،  عميل  أثناء  يف 
البري  الشاعر  عند  لقيته  طّيًبا  ترحيًبا  أنسى  ولست  الفرتة.  تلك  يف  الصيت  الذائعة  العربّية 
واحد  عام  يف  الشهرّية،  جمّلته  يف  يل  نرش  الذي  البريوتية،  األديب  جمّلة  صاحب  أديب، 

(١٩٥٦)، مخس عرشة ماّدة، عدا ما نرش من مقاالت كانت أصداء ملا أكتب...
(مديرّية  الصناعة  وزارة  يف  للعمل   ١٩٦١ صيف  ندبت  احلكومي،  العمل  جمال  يف 
حلب) مرشًفا عىل اجلمعّيات التعاونّية االنتاجّية. ويف أّول العام ١٩٦٣ عدت إىل الشؤون 
االجتامعّية والعمل معاوًنا للمدير، ويف أواخره عّينت مديًرا ملعهد سيف الدولة (ِإلصالح 
والعمل  االجتامعّية  الشؤون  إىل  عدت  ّمث  حلب.  ضواحي  إحدى  يف  اجلانحني)  األحداث 
رئيًسا لدائرة إنعاش الريف، ومرة ثانية عّينت أواخر ١٩٦٥، مديًرا ملعهد سيف الدولة، 

الذي نقلت منه، يف شباط ١٩٦٦، إىل العاصمة دمشق...
ويف دمشق، التي اّتخذت منها موطًنا ألرسيت الصغرية، ولد لنا، يف حزيران ١٩٦٩، 

طفلنا الرابع فراس، فاكتملت بوالدة هذا الغالم فرحة أرسيت الرشقّية!
وتعّرضت، يف حيايت الوظيفّية، ألذى من رؤساء يل صغار وكبار، مرّده يف اعتقادي 
إىل ما يرون ّيف من نزاهة املوّظف واعتزاز األديب ونبالة اِإلنسان. عىل أّني سعدت، وأنا 
أن  قبل  كاتًبا  عرفوين  قد  كانوا  املتعاقبني،  رؤسائها  من  ثالثة  بتقدير  دمشق،  جامعة  يف 
تتاح يل فرصة التعّرف إليهم شخصًيا. أّول الثالثة، أضحى وزيًرا للصحة (الدكتور مدين 
اخليمي)، وترك الثاين اجلامعة إىل باريس، فهو هناك املدير العام املساعد للشؤون العلمّية 
يف اليونسكو (الدكتور عبد الرزاق قّدورة)؛ واستشهد الثالث يف حرم اجلامعة (الدكتور 
حمّمد الفاضل)، وكان قد قّرر ايفادي إىل فرنسا يف دورة تقام يف دار حمفوظات فرنسا 
فييش  مدينة  إىل   ،١٩٧٧ األّول  ترشين   ٢٢ يف  سافرت  وقد   .Archives de France
الفرنسّية أّوًال، مّتبًعا دورة رسيعة لتقوية اللغة، ّمث التحقت يف أّول العام بدورة األرشيف 
بباريس التي استغرقت ثالثة أشهر، مّددت إىل ستة، وأضفت إليها أّيام إجازيت السنوّية.
بعد عوديت إىل الوطن، نقلت من جامعة دمشق إىل اِإلدارة املركزّية يف وزارة التعليم 

العايل، مديًرا يف الرتمجة والنرش...
مجع   لقاء إىل  دعتني  حلب  بجامعة  اآلداب  كّلية  أّن  الفرتة،  هذه  يف  يل،  وقع  مما 
بيني وبني طّالب قسم اللغة العربّية، حتّدثت فيه، خالل ساعتني، عن جتربتي القصصّية 
والروائّية، وختمته بقراءة قّصة يل، قصرية جًدا، بدا أّنها كانت معّبرة، فقد أهلبت أكّف 
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

دمشق،  ط ٢،  ١٩٥٨؛  واللقاء،  الشوق   -١
والتوزيع،  والنرش  للدراسات  إشبيلية 

.١٩٩٢
اآلداب،  دار  بريوت،  الرشق،  من  ضيف   -٢
عنوان:  حتت  بعد  ما  يف  نرشت  التي   .١٩٥٩
الظمأ والينبوع، ١٩٦٤، بريوت، دار اآلداب، 

.١٩٦٤
 ،اقرأ مواطن أمام القضاء، القاهرة، سلسلة  -٣

.١٩٥٩
الليلة األخرية، القاهرة، دار املعرفة، ١٩٦١.  -٤

نجوم ال حتىص، بريوت، دار مكتبة احلياة،   -٥
.١٩٦٢

املعارف  مؤّسسة  بريوت،  جديدة،  حياة   -٦
للطباعة والنرش، ١٩٦٤.

للنرش  األهلّية  بريوت،  املوت،  حتى  حزن   -٧
والتوزيع، ١٩٧٥.

دار   ،اقرأ سلسلة  القاهرة،  حنان،  رحلة   -٨
املعارف، ١٩٧٥.

للنرش  األهلّية  بريوت،  هادئة،  نار  عىل  األمل   -٩
والتوزيع، ١٩٨٢.

الرشكة  تونس،  الصعبة،  األّيام  يف  االبتسام   -١٠
التونسّية للتوزيع، ١٩٨٣.

إشبيلية  دمشق،  طّيبني،  ناس  اعرتافات   -١١
للدراسات والنرش والتوزيع، ١٩٩٠.

للدراسات  أشبيلية  دمشق،  وطني،  يا  آه   -١٢
 .(SS) والنرش، ١٩٩٦

تقول احلكاية،دمشق، دار اشبيلية، ٢٠٠٦.  -١٣

الطالب محاسة، بقدر ما أثارت عّيل من غضب السلطة، التي بادرت إىل اعتقايل يف حلظة 
أن  بعد  أصدقائي،  من  احلميمني  مبساعي  إال  رساحي  أطلق  وما  اجلامعة،  من  خروجي 
زّجيت أيام عيد امليالد لعام ١٩٨٠، يف زنزانة رطبة يف معتقل بالعاصمة، صّورت فيه وجًها 

وجانًبا، وّمت تصنيفي يف عداد اخلارجني عىل القانون!...
ّمث إّنه تراءى يل، يف صيف ١٩٨٢، أن أستقيل من الوظيفة العاّمة بعد خدمة زادت عىل 
مخسة وعرشين عاًما، فرتكت العمل احلكومي يوم ٢ ترشين الثاين/ نوفمرب ١٩٨٢، قصد 

أن أتفّرغ للكتابة.
أقّدس احلرّية والعدالة، ألّنهام جوهر الكرامة اِإلنسانّية. وأكره الفقر واالستعباد، ألّنهام 

والكرامة اِإلنسانّية عىل طرّيف نقيض.
أؤمن باِإلسالم ديًنا جيمع عىل املثل العليا، وال يفّرق بني اِإلنسان واِإلنسان.

أؤمن بالعروبة قومّية إنسانّية، بعيدة عن الغلّو، تتعايش مع القومّيات األخرى، وتعطف 
عىل القومّيات التي تنطوي حتت أجنحة أّمتي.

جمّرد  تكون  أن  عن  وتتنّزه  عليه،  تعلو  وال  املجتمع  ختدم  التي  باالشرتاكّية،  أؤمن 
شعارات متّلق أو مزاودة أو انتقام.

أؤمن بأّن اِإلنسان أخ لِإلنسان، يف كّل مكان.
دمشق، ١٩٨٢/٥/١٩ 
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ب) روايات:
احلياة،  مكتبة  دار  بريوت،  احلزن،  أزهر  مث   -١

.١٩٦٣
ثريا، بريوت، دار االّتحاد، ١٩٦٣.  -٢

العربّية؛  اليقظة  دار  بريوت،  كانون،  رياح   -٣
حلب، دار القّصة العربّية، ١٩٦٨.

والنرش  للدراسات  إشبيلية  دمشق،  التب،   -٤
والتوزيع، ١٩٩٢.

ج) دراسات ومقاالت:
وحماكمته،  ثورته  هنانو،  إبراهيم  الزعيم   -١
القاهرة، الدار القومّية، ١٩٦١. سرية وتاريخ.
دار  عن  التالية  الصغرية  الكتب  صدرت   -٢

العودة، بريوت، ١٩٧٥ (ما عدا األخري). 
:أبطال يف سلسلة  -

عقبة بن نافع، (٨).    -١
طارق بن زياد، (١٠).    -٢

عمر املختار، (١١).    -٣
موسى بن نصري، (١٢).    -٤
عمر بن العاص، (١٦).    -٥
غومة املحمودي، (١٨).    -٦

عبد الكرمي اخلطايب، ١٩٧٧.    -٧
ويف سلسلة نوابغ العرب، كتب:  -

عبد الرمحان الكواكبي، (٨)، ١٩٧٥.    -١
سليامن الباروين، (١٣)، ١٩٧٥.    -٢

عبد احلميد بن باديس، (١٤)، ١٩٧٦.    -٣
:رحالت يف الوطن العريب ويف سلسلة  -

إىل املغرب، ١٩٧٧.    -١
االلتزام والبيئة يف القصة السورية، ١٩٩٨.   -٣

عن املؤّلف:
اخلطيب*، حسام: الرواية السورّية يف مرحلة   -١
البحوث  ومعهد  ألكسو  القاهرة،  النهوض، 

والدراسات العربّية، ١٩٧٥. ص ١٠٣.

مقاالت:
 (١٩٧٧)  ٧٣-٧٥ عدد  األديب،  املوقف   -١
ص ١٠١، وعدد ١٩٧-١٩٩ (٩-١٩٨٧/١٠)، 

ص ١٥٧، نبذة عن حياته وقائمة مبؤّلفاته.
الثقافة، ترشين الثاين ١٩٩٦، ص ٢٨.  -٢
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يوسف السباعي
النوع األديب: روائي.

والدته: ١٩١٧ يف القاهرة، مرص.
وفاته: ١٩٧٨.

ثقافته: درس االبتدائّية والثانوّية يف القاهرة. ختّرج من الكّلية العسكرّية، القاهرة، ١٩٣٧، 
ومن كّلية الضّباط، ١٩٤٤ ومن معهد الصحافة، جامعة القاهرة، ١٩٥٢.

حياته يف سطور: ضابط يف الفرسان، اجليش املرصي: أستاذ التاريخ العسكري يف املعهد 
املتحف  مدير   .١٩٥٠ الثانوّية،  العسكرّية  املدرسة  ومدير،  أستاذ   .١٩٤٣ العسكري، 
العسكري، ١٩٥٢؛ اشرتك يف تأسيس نادي القّصة، ١٩٥٣. عضو مجعّية الكّتاب املرصّيني؛ 
ونادي القمل الدويل؛ وكان أمني عام اّتحاد الكّتاب املرصّيني من تأسيسه عام ١٩٥٨. رئيس 
جلنة التحرير ملجّلة الرسالة اجلديدة، ١٩٥٣-١٩٥٨. أمني عام جلنة التضامن األفرو - املرصي 
وأمني عام مجعّية الكّتاب األفرو - اآلسيوي (القاهرة). رئيس التحرير ملجّلة آخر ساعة. 
 The Italian Order of Merit (الدرجة األوىل) املرصي، ١٩٦٢ (Order of Merit) جاز
١٩٦٣ وLenin Medal for Peace وجائزة لوطس، ١٩٧٤. وزير الثقافة، ١٩٧٣-١٩٧٦؛ 
التحرير  ورئيس  األهرام  منّظمة  اللجنة،  رئيس  ١٩٧٥-١٩٧٦؛  واِإلعالم،  الثقافة  وزير 
جلريدة األهرام، ١٩٧٦. زار جّل البالد يف أوروبا وآسيا وإفريقيا. اغتيل يف قربص، ١٨ 

شباط ١٩٧٨.

السرية*:
السباعي  حمّمد  أيب  وكان   .١٩١٧ سنة  حزيران  شهر  من  العارش  يف  القاهرة  يف  ولدُت 
من رّواد النهضة األدبّية احلديثة يف مرص. فقد ترجم حمّمد السباعي رباعّيات اخليام إىل 
العربّية فجاءت إحدى أشهر الرتمجات العربّية وأمجلها، كام كتب قصًصا قصرية وروايات 
ومقاالت نقدّية ولكّنه متّيز خصوًصا مبزاج الفنان احلقيقي، فأحّب حّريته الشخصّية إىل 
أبعد حدود وعجز عن اِإلذعان لقيود عمل دائم لذلك، أمىض حياته تقريًبا يف الكتابة 
القصص  من  جمموعات  مّرة،  ألّول  ورّبام  العربّية  إىل  فنقل  والرتمجة،  الصحافة  يف  احلّرة 
األدب،  مشاهري  من  وآخرين   Maupassant وموباسان   Chekhov لتشيخوف  القصرية 
وترجم بعًضا من مؤّلفات ديكنز Dickens وشكسبري Shakespeare. توّفي والدي وأنا ال 
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أزال طفًال فانتقلنا من حّي السّيدة زينب إىل حّي آخر يف جوار عّمي، طه السباعي الذي 
ارتقى الحًقا إىل مقام وزير. أكثر ما أشعر أّنني يف بيتي عندما أجتاز شوارع السّيدة زينب 
وأمضيت  وترعرعت  ولدت  حيث  املكان  هذا  باملاّرة،  تعّج  التي  املألوفة  الشوارع  هذه 
متحّسًسا  الشوارع  هذه  يف  أجتّول  أن  هو  عندي  ما  أحّب  اآلن  وحّتى  األوىل.  طفولتي 
ذلك املرح املألوف والرفقة الطّيبة من رجال ونساء عادّيني والناس الذين يبدأون أعامهلم 

يف زمحة هذا احلّي.
لقد كان لوفاة والدي أثر قوّي يف تكوين شخصّيتي لذلك أطرح موضوع املوت دائًما 
متدّفق  كنهر  احلياة  مبوضوع  وثيق  بشكل  مرتبطة  املوضوع  هذا  معاجلة  ولكن  أعاميل  يف 
دائم التجّدد ميلء بأفراح جديدة وجهود خّالقة ومآس وانتصارات وإنجازات وحيبات 

وطموحات ورصاعات وأهداف قّيمة.
خالل أّيام الدراسة كنت أصدر جمّلة خاّصة يب؛ رّبام كان ذلك حماولة لتخّطي حادثة 
وفاة أيب، واجتذبت هذه املجّلة املخطوطة كثًريا من القّراء. لقد كان رفاقي يف ذلك الوقت 
ينادونني بالتلميذ احلزين إّال أّن هذا التلميذ احلزين، حّتى يف ذلك الوقت، كان كاتًبا 

يتمّيز بروح النكتة.
وفاة  بعد  خصوًصا  العائيل  اجلّو  هو  عميًقا  تأثًريا  حيايت  يف  أثرت  التي  العوامل  وأحد 
والدي، جّو من التفاين يف العمل وتوثيق الروابط العائلّية واِإلرصار عىل ختّطي الصعوبات 
املختلفة الناجتة عادة عن فقدان رّب العائلة. وأظّن أّن شعاري املفّضل حّتى هذا اليوم هو 

التقائي يف العمل مع اِإلحساس بالواجب والقيام به كامًال مهام كان العمل املوكل به.
لقد اعتربت دائًما أّن مسؤولّية اِإلنسان األساسّية هي القيام بواجبه بكّل جّدية وببذل 
أقىص جهد. وأظّن أّن الواجب الوطني األّول عىل كّل فرد هو إنجاز عمله الشخيص بكّل 
صدق وإتقان سواء كان من الفالحني أو املوّظفني أو الطّالب أو العسكرّيني. وخالل أّيام 
الدراسة، أوليت جّل اهتاممي لدرويس وكنت أرى يف ذلك مسامهة مّني يف الكفاح لنيل 
االستقالل الوطني. لقد اجتاح البالد، آنذاك نزاع حزيب فاسد حمموم. كان ذلك مبارشة 
بعد أن منحت مرص االستقالل الرسمي. بينام االحتالل الربيطاين كان حيتم بقوانينه ثقيًال 
ويبدو أثره ظاهًرا يف كّل أنحاء البالد. آنذاك كانت األحزاب السياسّية املختلفة واخلاضعة 
تقوم  كّلها  كانت  اِإلقطاعّيني.  شبه  األرايض  وملالكي  املالكة  وللعائلة  الربيطانّية  للسيطرة 
باستغالل األحاسيس املرشوعة لدى الطلبة والشباب. إّال أّنني مل أشرتك قّط يف املظاهرات 
أشعر  كنت  أّنني  مع  الفاسدة،  السياسّية  األحزاب  تلك  عمالء  عليها  يرشف  كان  التي 
دائًما يف قرارة نفيس باحلاجة املاّسة ِإلنقاذ الوطن من كّل آثار االحتالل الربيطاين ولتطهر 
هذه  كتابايت  يف  البداية  من  عاجلت  السبب  هلذا  واالستغالل.  الفساد  رواسب  من  حياًنا 
املوضوعات بإسهاب إّما عن طريق الكتب القصصّية أو عرب النقد. لقد ربطتني عالقات 



يوسف السباعي ٦٢٧

 

مؤّلفاته:
عن  التالية  الكتب  كّل  صدرت  (مالحظة: 

مكتبة اخلانجي، القاهرة، إّال إذا ذكر غري ذلك.)

أ) قصص:
أطياف، ١٩٤٧.   -١

اثنتا عرشة امرأة، ١٩٤٨.   -٢
خبايا الصدور، ١٩٤٨.   -٣

يا أمة ضحكت، ١٩٤٨.   -٤
إثنا عرش رجًال، ١٩٤٩.   -٥

يف موكب اهلوى، القاهرة، دار الفكر العريب،   -٦
.١٩٤٩

من العامل املجهول، ١٩٤٩.   -٧
العريب،  الفكر  دار  القاهرة،  النفوس،  هذه   -٨

.١٩٥٠
مبكى العّشاق، دار الفكر العريب، ١٩٥٠.  -٩

بني أبو الريش وحنينة ناميش، ١٩٥٠.   -١٠
أغنيات، ١٩٥٠.   -١١

هذا هو احلّب، دار الفكر العريب، ١٩٥١.  -١٢
صور طبق األصل، ١٩٥١.   -١٣

ُشّمار الليايل، دار الفكر العريب، ١٩٥٢.  -١٤
الشيخ زعرب وآخرون، ١٩٥٢.   -١٥

نفحة من اِإلميان، دار الفكر العريب، ١٩٥٢.  -١٦
ست نساء وستة رجال، ١٩٥٣.   -١٧

هذه احلياة، دار الفكر العريب، ١٩٥٣.  -١٨
ليلة مخر، ١٩٥٣.   -١٩

مهسة عابرة، دار الفكر العريب، ١٩٥٣.  -٢٠
ليال ودموع، ١٩٥٥.   -٢١
العمر حلظة، ١٩٧٣.   -٢٢

ب) روايات:
نائب عزرائيل، ١٩٤٧.   -١
أرض النفاق، ١٩٤٩.   -٢

إّني راحلة، ١٩٥٠.   -٣
بني األطالل، أذكريني، ١٩٥٢.   -٤

السّقا مات، ١٩٥٢.   -٥
البحث عن جسد، دار الفكر العريب، ١٩٥٣.  -٦
النهضة  مكتبة  القاهرة،  ليىل،  يا  فديتك   -٧

املرصّية، ١٩٥٣.
رّد قلبي، دار الفكر العريب، ١٩٥٤. جزءان.  -٨

طريق العودة، الرشكة العربّية، ١٩٥٦.  -٩
الوسواس اخلناس، القاهرة، ١٩٥٦.  -١٠

 .١٩٦٠ التجاري،  املكتب  بريوت،  نادية،   -١١
جزءان.

جّفت الدموع، ١٩٦١. جزءان.  -١٢
ليل له آخر، ١٩٦٤. جزءان.  -١٣

نحن ال نزرع الشوك، ١٩٦٩. جزءان.  -١٤
لست وحدك، ١٩٧٠.  -١٥

ابتسامة عىل شفتيه، ١٩٧١.   -١٦

ج) مرسحّيات:
أّم رتيبة، ١٩٥١.   -١

وراء الستار، ١٩٥٢.   -٢

صداقة ورفقة وثيقة بقادة ثورة الثالث والعرشين من حزيران ١٩٥٢ ووجدت فيها احلّل 
احلقيقي لكفاحنا الوطني من أجل االستقالل.

أظّن أّن دوافعي كانت بسيطة وعميقة اجلذور. لطاملا آمنت هبا وعملت باستمرار من 
أجل مبادىء احلّرية والعدالة والسالم ومن هذه املبادىء استلهمت عميل يف األدب ويف 

السياسة.

* [ترمجة ماري- كلود سامي احللو عن حوار أْجِرَي مع يوسف السباعي عام ١٩٧٣ وُنرش باإلنكليزية 
.[Lotus يف جملة



يوسف السباعي  ٦٢٨

 

مجعّية قتل الزوجات، مكتبة النهضة املرصّية،   -٣
.١٩٥٣

أقوى من الزمن، ١٩٦٦.   -٤

د) دراسات ومقاالت:
أّيام متّر، القاهرة، الرشكة العربّية، ١٩٥٧.  -١

من حيايت، الرشكة العربّية، ١٩٥٨.  -٢
العربّية،  الرشكة  القاهرة،  ولتامت،  لطامت   -٣

.١٩٥٩
أّيام مرشقة، ١٩٦١.   -٤

أّيام وذكريات، ١٩٦١.   -٥
أّيام من عمري، ١٩٦٢.   -٦
من وراء الغيم، ١٩٧٠.   -٧

أّيام عبد النارص، خواطر ومشاعر، ١٩٧١.  -٨
طائر بني املحيطني، ١٩٧١. أدب رحلة.  -٩

مؤلفات يوسف السباعي، القاهرة، ١٩٧٦.  -١٠

عن املؤّلف:
القاهرة،  األوىل،  ذكراه  يف  السباعي  يوسف   -١
اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٩. بقمل عدد 

من املؤّلفني، حيتوي عىل قائمة مبؤّلفاته.
حمفوظ،  نجيب  وأنا:  هم  صالح:  مريس،   -٢
حيي  السباعي،  يوسف  إدريس،  يوسف 
مدبويل  القاهرة،  احلكيم،  توفيق  حّقي، 

الصغري، ١٩٩٦.

مقال:
إبداع، آب ١٩٩٥، ص ٦١، عن رواية السقا   -١

مات.



٦٢٩ 

عبد اهللا هادي ُسَبيت
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٢٢ يف حلج، اليمن.
وفاته: ٢٠٠٧.

ثقافته: دخل املدرسة االبتدائّية ملّدة سنتني وتوّقف ليتابع يف ما بعد حتصيًال ثقافًيا ذاتًيا.
حياته يف سطور: مدّرس، نائب مدير التعليم يف وزارة الرتبية. سكرتري لسلطان حلج. نائب 
مدير الزراعة يف وزارة الزراعة. أقام مبرص سّت سنوات ونصف وسّتة أشهر يف الكويت. 

زار أثيوبيا. متزّوج.

السرية:
جترع مرارة أمل الفراق وهو مل يتعّد احلادية عرشة من عمره حيث ربط احلّب األخوي بينه 
وبني طفل يساويه من العمر حيث سافر هذا الصديق فجأة إىل اخلارج ليدرس العلوم الدينّية 
وكم طال أمّد هذا احلّب حيث بقي أهل ذلك الطفل عىل صلة به إىل حّد أهنم إذا عملوا 
حلوى أو طعام شهي يف منزهلم فإّما أرسلوا له رسوًال حيرضه ليتناول معهم ذلك أو تصله 

حّصته إىل منزله.
وفجأة يفقد شقيقه األكرب منه سًنا مع ابن عّمه اللذين كانا حيميانه ويتعهدانه بالعطف 
واحلنان. ليس هذا فحسب بل إّن موهتام كان توقيته حساًسا حيث استعد والده وعّمه، 
شقيق والده، ِإلقامة بناية للشابني اشرتط اجلّد، والد الوالد والعّم، عىل أن يكون البناء ملًكا 
له ألّنه سيقام عىل بقعة ميلكها هو وكان مقّرر أن يتّم زواج الشابني بعد االنتهاء من البناء.
وهكذا كانت الوفاة مؤّثرة جًدا حيث مل ترم أّول لبنة للبناء إّال لتكون حلًدا لشقيقه ّمث 

البن عّمه الذي توّفي بعد األّول بثالثة أشهر عىل األكثر.
عاش ال مييل إىل اللعب. وإذا لعب فلفرتة وجيزة. وكان يالحظ عليه عدم القهر إذا 
غلب يف اللعب بل وصل به احلّد إىل أن يقلب انتصار مالعبه إىل هزمية بربود قاتل. ويذكر 
أّنه لعب الدامة مع أحدهم وكان هو املنترص وكان عليه أن حيّرك اللعبة من مكاهنا فمل يفعل 
وفوجىء مبنافسه يشهر مجبيته، وهي أقرص من اخلنجر وأعرض منه بعض اليشء، وحتى 
وهو يف هذا املوقف املخيف استمّر يضحك ّمما جعل منافسه يغمد مجبيته ويّتصف بنفس 

الصفة التي كان عليها شاكًرا حلسن صنيعه.



عبد اهللا هادي ُسَبيت  ٦٣٠

 

مؤّلفاته:
اجلنوب،  دار  عدن،  الضاحكة،  الدموع   -١

١٩٥٣؛ ط ٣، القاهرة، ١٩٨٣.
الظامئون إىل احلياة، القاهرة، ١٩٦٢.  -٢
مع الفجر، القاهرة، (د.ن)، ١٩٦٣.  -٣

(د.ن)،  القاهرة،  واألرض،  الفّالح  قّصة   -٤
.١٩٦٥

أناشيد احلياة، عدن، (د.ن)، ١٩٦٨.  -٥
مرسحّية الوضوء، الكويت، مؤّسسة السياسة   -٦

بالكويت، ١٩٧٤.

عن املؤّلف:
الثقافة اجلديدة (عدن)، املجّلد ٦ (١٩٧٧/٧)،   -١

ص ١٣٣.

تعتمد  ألّنها  والتاريخ  واجلغرافيا  احلساب  ويكره  يقرأ  ما  يعي  ال  ألّنه  القراءة  يكره 
الذاكرة ولكن اجلميع كانوا يالحظون عليه أّنه حيّب االستامع بدون التزام فكانوا يستدعون 
سائر  يف  فاشًال  جلعله  استمّر  لو  الذي  النقص  عّوض  وهكذا  بحضوره  واملشايخ  األدباء 

ميادين حياته.
وال يسعه هنا إّال أن يذكر إن من كانوا يستدعون األدباء واملشايخ هم أهل صديقه 
الذي سافر إىل اخلارج مع أمري كان صديقه ذاك هو الذي كان سبب التعارف عندما حرض 
يف إحدى اِإلجازات التي كان يأيت فيها إىل البلد. مل يكن والده ووالدته سعيدين يف حياهتام 
الزوجّية ّمما جعله يعيش قلًقا مستمًرا أّثر تأثًريا كبًريا عىل جمريات أموره وفجأة يكون طالق 
والدته من والده ّمما جعله يرتك الدراسة وهو يف الفصل الثاين ابتدائي ويعمل مدّرًسا ما 
يقرب من أربعة عرش عاًما إىل احلّد الذي جعله يبكي وهو يعاقب أي طالب بينام الطالب 
يبتسم وكأّنه جيد تروًحيا لنفسه من العقاب الذي حيّل به من أستاذه إىل حّد أن اقتنع اجلميع 

أّنه رّبام خيرس أعصابه إذا استمّر مدّرًسا.
بقي أن تعرف أّن صديقه كان قد ختّرج وكّون حزًبا يعترب األّول من نوعه حيث أصبح 
هدًفا لكّل رام بدليل أّن من خرج منه كّون هو اآلخر حزًبا ال ليشء إّال ليصبح عىل اجلميع 
ما قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز كّل حزب مبا لدهيم فرحون. أخلص لذلك الصديق 
وحلزبه حتى بعد أن توّفاه اهللا وها هوذا يفتات الذكريات األكثر من حلوة والتي يرجع إليها 
كّلام اسوّدت الدنيا أمام عينيه حتى بعد أن عّوضه اهللا بولدين بعد أن ماتت بنتاه قبل أربعني 

سنة تقريًبا وزوجته تعاين احلمل حالًيا.



٦٣١ 

ِبيعي يعقوب يوسف السَّ
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٤٧ يف مدينة الكويت.
ثقافته: تلّقى علومه يف مدارس الكويت منها ثانوّية الشويخ.

حياته يف سطور: أمني ّرس يف إدارة حترير جمّلة البيان. عضو رابطة األدباء يف الكويت وعضو 
جملس إدارهتا. موّظف يف جامعة الكويت. قام بزيارات رسيعة إىل كّل من املغرب وليبيا 

وسورية واألردن والعراق واليمن الشاميل، واليمن اجلنويب والبحرين وقطر. متزّوج.

السرية:
ولدت يف الكويت مبنطقة املرقاب سنة ١٩٤٧ ودرست يف مدارس الكويت وبدأت نزعة 
األدب يف الظهور أثناء دراستي يف ثانوّية الشويخ يف منتصف السّتينات، وكانت القصيدة 
أوىل  الكويتّية  اجلرائد  يف  نرشت  السّتينات  هناية  ويف  اهتاممي  جّل  تأخذ  التي  هي  الشعرّية 
قصائدي ّمث انضممت إىل رابطة األدباء يف الكويت يف عام ١٩٧٠ حيث نرشت إنتاجي 
الشعري يف جمّلة البيان التي تصدرها رابطة األدباء. ويف عام ١٩٧٨ شاركت يف وفد الشعراء 
ضمن األسبوعني الثقافّيني اللذين أقامتهام دولة الكويت يف كّل من اجلزائر وليبيا. ومّثلت 
أدباء الكويت ضمن وفد رابطة األدباء إىل مؤمتر األدباء الثالث عرش - عىل ما أذكر - والذي 
واجلزائر   ١٩٨١ وصنعاء  عدن  عرش-  الرابع  املؤمتر  يف  وكذلك   ١٩٧٩ عام  دمشق  يف  أقيم 

١٩٨٤، وكذلك يف األسابيع الثقافّية التي تقيمها الكويت يف اخلارج.
يف عام ١٩٧٩ صدر ديواين األّول، السقوط إىل األعىل حيث ترك صدى يف الساحة 

األدبّية. ويف هذا العام ١٩٨٥ صدر ديواين الثاين مسافات الروح.
يل مسامهات يف كتابة األغنية الكويتّية، وكنت عضو جلنة نصوص األغاين يف وزارة 
اِإلعالم، وأيًضا هناك عدد قليل من الدراسات النقدّية التي كنت أكتبها حول الدواوين 

التي تصدر يف الكويت ونرشهتا جمّلة البيان.
أنا اآلن عضو رابطة األدباء، وعضو جملس إدارهتا، وسكرتري حترير جمّلة البيان. أّما 

عميل الرسمي فهو يف جامعة الكويت.



ِبيعي يعقوب يوسف السَّ  ٦٣٢

 

مؤّلفاته:
ذات  دار  الكويت،  األعىل،  إىل  السقوط   -١

السالسل، ١٩٧٩.
الربيعان  دار  الكويت،  الروح،  مسافات   -٢

للنرش، ١٩٨٥.

عن املؤّلف:
مقابلة:

احلوادث، ١٩٨٦/٩/١٩، ص ٦٢-٦٣.  -١



٦٣٣ 

َحْريت مصطفى عبد اللطيف السَّ
النوع األديب: شاعر، ناقد.

والدته: ١٩٠٠ يف ميت غمر، مرص.
وفاته: ١٩٨٩.

ثقافته: تعّلم يف مدرسة ميت غمر االبتدائّية، ١٩٠٦-١٩١٠؛ فميت غمر املتوّسطة، ١٩١٠-
١٩١٣؛ فميت غمر الثانوّية، ١٩١٤-١٩١٩؛ دخل كّلية احلقوق، جامعة القاهرة، ١٩٢٠-
السوربون  جامعة  من  اآلداب،  يف  الرشقّية  اللغات  كّلية  دبلومات  عىل  وحصل  ١٩٢٥؛ 

بفرنسا، ١٩٢٦.

حياته يف سطور: حمامي يف ميت غمر ١٩٢٧-١٩٣٧؛ ّمث حمّقق قانوين بوزارة التجارة. مدير 
عام بحصيلة الشهر العقاري بوزارة العدل، ّمث تفّرغ للكتابة. عضو كّل من مجعّية أبولو 
الشعرّية، ١٩٣٢-١٩٣٧؛ ورابطة األدباء، ١٩٤٥-١٩٥٣. رئيس حترير جمّلة اِإلميان، ١٩٣٧-

١٩٣٨؛ رئيس حترير جمّلة األدب، ١٩٢٧؛ ورئيس رابطة األدب احلديثة؛ رئيس رشف 
األدب احلديث، ١٩٨٠-١٩٨١، غري متزّوج.

السرية:
مع أّن دراستي قانونّية إّال أّن اّتجاهي لألدب كان عامًرا، فقد عشت يف مرص األعالم 
الكبار يف األدب العريب احلديث، املنفلوطي وطه حسني*، وشكري، واملازين والعّقاد وأبو 
شادي. وقد عشت يف الوسط األديب منذ العام ١٩٢٧ إىل اليوم. وكانت حيايت كّلها مع 
األدباء والشعراء ومع إبداعاهتم األدبّية والشعرّية ومع الكتب اجلديدة التي ترسم وجه احلياة 

األدبّية يف مرص والعامل العريب.
ومن ّمث كان ال بّد أن يكون يل مشاركة يف احلكم عىل هذه األعامل األدبّية وتقوميها 
ونقدها وبيان مكانتها األدبّية، ولذلك شاع عّني االّتجاه الذي عرفت به بعد الثالثينات 
صلتي  يف  كبًريا  عامًال  شادي  أبو  زكي  أمحد  بالدكتور  وصداقتي  أبولو  إىل  انتامئي  وكان 
باآلداب العاملّية واألدباء العاملّيني يف نطاق مجاعة أبوللو وامتدادها وأسهمت مع أبو شادي 

يف دفع احلركة األدبّية يف مرص والعامل العريب إىل األمام.
كّنا ننرش يف جمّلة أبولو للشباب والتيجاين بشري ولشعراء العامل العريب واملهجر األمريكي 
ما يبعثون به إىل جمّلة أبولو من ابداعاهتم ونتاجهم. وكّنا عىل صلة باألدب واألدباء والشعر 



َحْريت مصطفى عبد اللطيف السَّ  ٦٣٤

 

مؤّلفاته:
أ) شعر:

أبولو  مجاعة  القاهرة،  الذكرى،  أزهار   -١
الشعرّية، ١٩٣٦. جمموعة شعرّية رومانسّية.

ب) دراسات ومقاالت:
شعر الطبيعة يف األدب العريب، القاهرة، مجاعة   -١

أبولو، ١٩٣٦. دراسة أدبّية.
احلديث،  النقد  ضوء  عىل  املعارص  الشعر   -٢

القاهرة، جمّلة املقتطف، ١٩٤٨. نقد أديب.
الفّن األديب، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصّية،   -٣

١٩٥٥. دراسة لفنون األدب.
األدب  رابطة  القاهرة،  حمّددون،  شعراء   -٤

احلديث، ١٩٥٨. تراجم ألعالم الشعراء.
الكرنك،  دار  القاهرة،  معارصون،  شعراء   -٥
١٩٦٠. تراجم أدبّية باالشرتاك مع هالل ناجي.
القاهرة،  جتاريب،  خالل  من  األديب  النقد   -٦
العربّية)،  الدراسات  (معهد  املعرفة  مكتبة 

.١٩٦٠

الدار  القاهرة،  جديدة،  عربّية  ايديولوجّية   -٧
القومّية، ١٩٦١.

دراسات نقدّية، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٨
للكتاب، ١٩٧٣.

دراسات نقدّية يف األدب احلديث، القاهرة،   -٩
اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٦.

القاهرة،  املعارص،  الشعر  يف  نقدّية  دراسات   -١٠
اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨١.

األنجلو  مكتبة  القاهرة،  األدبّية،  األصالة   -١١
املرصّية، ١٩٨٣.

عن املؤّلف:
عبد  مصطفى  املعارص:  النقد  يف  دراسات   -١
اللطيف السحريت ناقًدا وأديًبا، القاهرة، رابطة 

األدب احلديث، ١٩٧٤.
اللطيف  عبد  مصطفى  كامل:  نشأت،   -٢
العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  السحريت، 

للكتاب، ١٩٩٢.

والشعراء والنقد والنّقاد يف كل مكان. لذلك ظّلت حيايت بعد الثالثينات خالصة للنقد من 
حيث كانت قبل ذلك موّزعة بني القانون واألدب والشعر. وتعّلمت من هذه احلياة ومن 
عميل القانوين أن أكون حمايًدا يف كّل عمل أديب أعكف عىل نقده. كام تعّلمت من بيئتنا 
األدبّية العاّمة واخلاصة أن أكافح من أجل وضع أسس قوية وصلبة وجديدة ألدبنا املعارص 

كي نسهم يف هنضته وازدهاره.
القاهرة ١٩٨١/٧/٦   



٦٣٥ 

عبد الجّبار محّمد السحيمي
النوع األديب: كاتب قصص.

والدته: ١٩٣٩ يف الرباط، املغرب.
حمّمد  مدارس  ّمث   ،١٩٥١ الرباط،  يف  املعطاوّية  املدرسة  يف  االبتدائّية  علومه  تلّقى  ثقافته: 

اخلامس يف الرباط حتى ١٩٥٣؛ وتابع دروسه الثانوّية يف املدرسة نفسها حّتى ١٩٥٥.

حياته يف سطور: عمل يف الصحافة، فكان مرشًفا عىل جريدة العمل ورئيس حتريرها. عضو 
الوطنّية  والنقابة  لليونسكو  الوطنّية  واللجنة  االستقالل،  حلزب  الوطني  املجلس  من  كّل 
للصحافة. كاتب عام الّتحاد كّتاب املغرب. ّمث عضو املكتب املركزي لالّتحاد. زار مرص 
السعودّية،  واململكة  واجلزائر  وتونس  والعراق  واألردن   (١٩٨٤  ،١٩٦٦  ،١٩٦٣) مراًرا 
وتشيكوسلوفاكيا  واليابان  والصني  السوفيايت  واالّتحاد  وفرنسا  املتحدة  زار الواليات  كام 

وانجلرتا واملانيا الفيدرالّية واسبانيا. متزّوج وله ابن وابنة.

السرية*:
ُولد عبد اجلّبار السحيمي خالل احلرب العاملّية الثانية مبدينة الرباط عاصمة املغرب التي 
كانت حبيبة إىل املارشال ليوطي، الرجل الذي أخذت احلامية الفرنسّية عىل يديه صورهتا 
الرسمّية الكاملة. كان لقاؤه األّول مع الكلامت يف كّتاب احلّي، حيفظها ّمث يتعّلم كتابتها فيام 
بعد. مل تكن توجد مدارس عربّية عرصّية آنذاك، لكن (الكّتاب) يتحّول فجأة إىل مدرسة 
باسم الزاوية املعطاوّية، حيث تضاف إىل حفظ القرآن الكرمي مواد دراسّية أخرى كالنحو 
والتاريخ واجلغرافيا واحلساب واألدب العريب، ّمث فيام بعد مبادىء تعّلم اللغة الفرنسّية. كان 
املعّلمون متطّوعني يف إطار حفظ اللغة العربّية من االندثار، وبإيعاز منهم، اندفع التلميذ 
يقرأ الكتب بنهم من غري أّي منهج، إّال أّن اسمني أو ثالثة يعلقان بالذاكرة: جربان خليل 
جربان، ميخائيل نعيمة، واملنفلوطي. حصل عىل الشهادة االبتدائّية، ليلتحق مبدارس حمّمد 
خّرجييها  أّول  يذهب  العريب،  للتعليم  عرصّية  مدرسة  أّول  لتكون  تأّسست  التي  اخلامس 
تلك  يف  خاصة.  بصفة  والعراق  وسوريا  مرص  العريب:  باملرشق  اجلامعّية  دراستهم  ملتابعة 
املدرسة تتعّدد القراءات وتتنّوع، من قدمي الشعر والنثر إىل املعارص، وتبقى يف الذاكرة أسامء 
طه حسني*، الزّيات، العّقاد، حممود تيمور*، املازين. ويف الثانوّية يصدر جمّلة خّطية مع 
زمييل باسم الشعلة. غري أّن سنة البكالوريا، تشهد أيًضا استقالل املغرب مبا يصحب مثل 
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هذا احلدث الكبري يف حياة الناس والبلدان من فورة وحتّول. وهكذا ما إن تعلن جريدة 
حتى   ١٩٥٦ صيف  للصحفّيني  تكوين  دورة  عن  االستقالل  حزب  يصدرها  التي  الَعَلم 
يلتحق هبا، ويسعفه متّرسه السابق بالكتابة ولغته العربّية التي كانت تبدو متمّيزة لينجح يف 
ا كمحّرر بجريدة العَلم، ولتتطّور مسؤولّياته فيها إىل أن  الدورة الصحفّية وليلتحق رسميًّ
يصبح رئيس حتريرها منذ العام ١٩٨٣، أّول قّصة له نرشهتا جريدة الَعَلم نفسها مع تنويه 
من سكرتري التحرير آنذاك األستاذ حممد التازي (سفري للمغرب يف لبنان ّمث تونس فيام بعد).
جّلون  بن  املجيد  عبد  املعروف  املغريب  الكاتب  للجريدة  التحرير  رئيس  كّلفه  وحني 
األدب.  جمال  يف  التام  لالنخراط  ا  إضافيًّ حافًزا  ذلك  كان  للجريدة،  الثقافّية  بالصفحات 
وإذا كانت قصصه األوىل تنحو إىل الواقعّية االجتامعّية كام تبلورت يف جمموعته القصصّية 
موالي، فإّن تيار األدب الوجودي سيؤّثر أيًضا يف جمموعته القصصّية الثانية اُملمكن من 
املستحيل حيث تظهر فيها نزعة ذاتّية واضحة مع نزوع إىل احلرّية املتمّردة، ودائًما ظّل 
شغوًفا بالقراءة، ّمما جعله وهو مل يكمل اخلامسة والعرشين من عمره قد قرأ كّل اآلثار 
الكبرية يف اآلداب العربّية واالملانّية والروسّية والفرنسّية واألمريكّية واالنجليزّية وااليطالّية، 
يف الرواية والقّصة واملرسح والنقد األديب، خاصة وقد نشطت الرتمجة يف تلك الفرتة يف كّل 
من مرص ولبنان وسوريا. وباعتبار حمدودّية اجلريدة اليومّية، سعى إىل تأسيس جمّلة خاصة 
للقّصة واملرسح مع األستاذ حمّمد العريب املساري والدكتور بّرادة. ّمث بعد ذلك أصدر جمّلة 
٢٠٠٠ التي كانت تعبًريا عن التيار الشاب يف األدب املغريب. ّمث أرشف عىل ملحق ثقايف 
أسبوعي بدأت تصدره جريدة الَعَلم ابتداء من سنة ١٩٦٩، واستمّر مسؤوًال عنه حتى بعد 
أن أصبح رئيًسا لتحرير كّل اجلريدة. ورغم انتاجه الغزير يف القّصة والنقد، ّمما نرش مبجّالت 

عربّية ومغربّية، مل يصدر إّال كتابني قصصيني حتى سنة ١٩٨٥.
أتاح له عمله يف الصحافة، وعضوّيته يف اّتحاد كّتاب املغرب الذي توّلى سكرتارّيته العاّمة 
أن يسافر كثًريا إىل بلدان يف الرشق والغرب، كمرص والعراق وأمريكا وفرنسا واالحتاد السوفيايت 

والصني واملانيا وكتب عن كّل رحالته حتقيقات ميكن أن تدرج يف باب (أدب الرحالت).
وقد ترمجت بعض قصصه ونرشت إىل االسبانّية والفرنسّية واالنجليزّية.

القّصة  كّتاب  جيل  بعد  مبارشة  يأيت  أّنه  كام  والسبعينات  الستينات  كّتاب  من  يعترب 
الرّواد باملغرب. كام أسهم بحظ كبري يف تقدمي وتعريف القّراء يف املغرب بالكتاب الشباب 
الذين نرش هلم وكتب يلفت النظر إىل إمكانّياهتم الواعدة، وذلك ما ربط هؤالء الكّتاب به 

فيام بعد بصداقة محيمة.
الرباط، ١٩٨٥

* [ فضل املؤلف كتابة سريته الذاتية هذه بضمري الغائب.]
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مؤّلفاته:
مكتبة  الرشاد،  دار  القاهرة،  موالي،   -١

اخلانجي، ١٩٦٣. قصص.
معركتنا (باالشرتاك مع آخرين)، الرباط، دار   -٢

الرسالة، ١٩٦٧. قضايا قومّية.
الرسالة،  دار  الرباط،  املستحيل،  من  املمكن   -٣

١٩٦٩. قصص.

عن املؤّلف:
 Makarius, Raoul and Laura: Anthologie  -١
 de la littérature arabe contemporaine,
 v.1, Le Roman et la nouvelle, Paris, Ed.
Seuil, 1964, p. 364.

املغربّية  الثقافة  من  عالمات  بول:  شاؤول*،   -٢
العربّية للدراسات  املؤّسسة  بريوت،  احلديثة، 

والنرش، ١٩٧٩، ص ٣٣-٣٥.



 ٦٣٨

محّمد سمري جابر َسْرحان
النوع األديب: ناقد، كاتب مرسحي.

والدته: ١٩٤١ يف القاهرة، مرص.
ثقافته: تعّلم يف اجلمعّية اخلريّية اِإلسالمّية، القاهرة، وختّرج سنة ١٩٥٢؛ فمعهد اخلديوي 
إسامعيل الثانوي، القاهرة، ١٩٥٢-١٩٥٧؛ حائز ليسانس اآلداب، قسم اللغة اِإلنجليزّية، 
إنديانا  جامعة  واألمريكي،  اِإلنجليزي  األدب  يف  ودكتوراه  ١٩٦١؛  القاهرة،  جامعة 

(Indiana)، الواليات املّتحدة، ١٩٦٨.

حياته يف سطور: مدّرس األدب اِإلنجليزي يف كّلية اآلداب، بجامعة القاهرة؛ ّمث أستاذ 
جمّلة  سكرتري  الفنون؛  بأكادميّية  املرسحّية،  الفنون  معهد  عميد  نفسها؛  باجلامعة  مساعد 
املرسح، ١٩٦٢-١٩٦٥؛ مدير حترير جملة اجلديد، ١٩٧١-١٩٧٢؛ رئيس حترير جملة املرسح 
عضو  مرص.  للثقافة،  األعىل  باملجلس  املرسح  جلنة  أمني  احلارض)؛  الوقت  إىل   ١٩٨٠)
جامعة القاهرة وأستاذ زائر بجامعة امللك عبد العزيز، جّدة، السعودّية، ١٩٧٢-١٩٧٧. زار 
لبنان واألردن واِإلمارات العربّية وسورية كام زار إنجلرتا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليونان 

والدامنارك والنمسا. أقام بالواليات املّتحدة األمريكّية، ١٩٦٤-١٩٦٨.

السرية:
يف  سكنتها  التي  الشعبّية  أحيائها  حياة  وتّرشبت  القاهرة  مدينة  يف   ١٩٤١ العام  يف  ولدُت 
صباي ومطلع شبايب مع أرسيت املتوّسطة احلال.. وعندما دخلت اجلامعة اختلفت إىل مقهى 
اجليزة األديب وتتلمذت عىل أيدي كبار كّتاب اخلمسينات وأوائل السّتينات ومنهم النّقاد 
الكبار أنور املعداوي وعبد القادر القّط ولويس عوض وغريهم وبدأت حماواليت األدبّية 
القصرية،  القّصة  وكتابة  واِإلنجليزي،  الرويس  العاملي  األدب  من  بالرتمجة  استحياء  عىل 
ّمث رسعان ما اكتشفت حّبي احلقيقي وهو املرسح، فبدأت أكتب له وأترجم عن عيون 
املرسح العاملي.. وساعدين عىل احرتاف املرسح، كتابة ونقًدا، إنشاء مرسح احلكيم يف 
أوائل السّتينات واملجّلة املتخّصصة التي كانت تصدر عنه والتي عملت سكرتًريا لتحريرها 
التجربة  أعيش  وأن  الزمان  ذلك  يف  املرسح  فّناين  مبعظم  االختالط  عىل  ذلك  فساعدين 
املرسحّية بكامل أبعادها.. ويف عام ١٩٦٤ سافرت يف بعثة إىل أمريكا للدراسة األكادميّية 
جانب  إىل  ومناهجه  ومدارسه  األديب  النقد  اّتجاهات  خمتلف  درست  وهناك  التخصصّية 
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مؤّلفاته:
أ) دراسات ومقاالت:

األنجلو،  مكتبة  القاهرة،  املوضوعي،  النقد   -١
.١٩٦٢

املرسح املعارص، القاهرة، دار الكاتب العريب،   -٢
.١٩٦٤

مرسح السبعينات، القاهرة، مكتبة األنجلو،   -٣
.١٩٧٨

القاهرة،  املرسحي،  الفّن  يف  جديدة  جتارب   -٤
مكتبة غريب، ١٩٦٥؛ ط ٢ مزيدة، ١٩٨١.

دراسات يف األدب املرسحي، القاهرة، مكتبة   -٥
غريب، (د.ت).

وزارة  القاهرة،  العريب،  والرتاث  املرسح   -٦
الثقافة اجلامهريّية، ١٩٨٨.

غريب،  دار  القاهرة،  املرسح،  يف  كتابات   -٧
.١٩٩٨

ب) مرسحّيات:
الكذب، القاهرة، (د.ن)، ١٩٦٥.  -١

دار  بريوت،  وظيفة،  عن  يبحث  ملك   -٢
النجاح، ١٩٧٠.

سّت امللك، القاهرة، دار اهلنا، ١٩٧٨.  -٣
امرأة العزيز، القاهرة، مكتبة غريب، ١٩٨٢.  -٤

املرصّية  اهليئة  القاهرة،  احلياة،  مقهى  عىل   -٥
العاّمة للكتاب، ١٩٨٨.

العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة،  التنوير،  رحلة   -٦
للكتاب، ١٩٩١. باالشرتاك مع حمّمد عناين*.

ج) يف االنكليزّية:
 Henrik Ibsen, Cairo, Anglo-Egyptian  -١
Bookshop, 1968, Critical Study.

 Modern Drama, Cairo, Anglo-Egyptian  -٢
 Bookshop, 1969, Study on comic drama.

 Harold Pinter, Cairo, Anglo-Egyptian  -٣
Bookshop 1975, Critical Study.

عن املؤّلف:
مقابلة:

احلوادث، ١٩٨٨/٦/٣، ص ٦٤-٦٥.   -١

فنون الدراما واألدب املقارن، وعدت بعد أن نلت درجة الدكتوراه عام ١٩٦٨ إىل مرص 
لكي أمارس عميل األكادميي أستاًذا بجامعة القاهرة قسم اللغة اِإلنجليزّية، ّمث عميًدا منتدًبا 
ملعهد الفنون املرسحّية بأكادميّية الفنون. ومنذ عوديت وأنا أمارس أيًضا العمل العام ناقًدا 
ا واضًحا وجديًدا وحاًرا يف النقد  ا أخط لنفيس، عىل ما أرجو، خطًّ ا وكاتًبا مرسحيًّ أدبيًّ
األديب والكتابة املرسحّية ميّيز أعاملنا عن مرسح السّتينات.. وهي مهتم اآلن، مع عدد من 
زمالئي، مبعنى النهوض باحلركة املرسحّية والنقدّية يف مرص يف السبعينات وأوائل الثامنينات.

ولقد تأّثرت كثًريا بشكسبري عمالق األدب اِإلنجليزي وتشيخوف من األدب الرويس 
ا  ا مرصيًّ ا عربيًّ وابسن من األدب النروجي.. إّال أّنني يف أعاميل الدرامّية قد اخرتت لنفيس خطًّ
حياول أن يستقي من التاريخ واألسطورة مصادًرا لتأكيد الشخصّية القومّية لألدب العريب، 
كام أّنني أتبع يف أعاميل النقدّية أسلوب املدرسة التحليلّية التي ترى وتدرس العمل األديب 

ا جيب حتليله من داخله بناء ونسيًجا. بوضعه كائًنا عضويًّ
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والدته: ١٩٣٢ يف اخطاب، حمافظة الدقهلّية، مرص.

وفاته: ١٩٧٨. 
ثقافته: تعّلم يف املدرسة االبتدائّية فالثانوّية يف حمافظة الدقهلّية؛ دخل كّلية احلقوق، القاهرة 
ولكّنه مل يكمل دروسه فيها؛ دخل املعهد العايل للفنون املرسحّية وحصل عىل الدبلوم سنة 
١٩٥٦؛ درس دروس اِإلخراج املرسحي يف االّتحاد السوفيايت، ١٩٥٨-١٩٦٣، ّمث انتقل يف 

العام ١٩٦٣ إىل املجر.

حياته يف سطور: ممّثل عىل املرسح وخمرج ملرسح الشعب. دّرس املرسح يف املعهد العايل 
للفنون املرسحّية، القاهرة. سافر إىل االّتحاد السوفيايت واملجر وأقام هبام لفرتة. زار سورية. 

متزّوج وله ابنان.

السرية*:
ولد الشاعر الفنان نجيب رسور، يف قرية اخطاب من قرى حمافظة الدقهلية، وهي إحدى 
القرى التي كانت مراكز اقامة وقصور لالقطاعيني. وكانت مثل نظريهتا من قرى االقطاع 
كانوا  الذين  وحتى  الكتابة.  وال  القراءة  يعرف  ال  أمي،  القطاعي  وأرًضا  بًرشا  خاضعة 
ميلكون يف هذه القرية بضعة قراريط، كانوا يعملون يف أرض هذا االقطعي، ويدينون له 
بالسمع والطاعة، شأهنم يف هذا شأن االجراء واملوظفني يف دائرة اقطاعية، وشأن موظفي 
الدولة يف هذه القرية، الذين يأمترون بأمره، رضوا ذلك أم كرهوه، وكان والد نجيب 
واحًدا من هؤالء املوظفني، يعمل رصاًفا جيبي االيراد من االقطاعي ومن الفالحني للخزانة 

العاّمة. ولنجيب مع هذا االقطاعي قصة ال تنسى.
ال يعرف أحد كيف حدث ذلك. فقد تصدى نجيب هو وزمالؤه يف اجلامعة، ويف 
املدارس الثانوية البعيدة، يف إجازة صيف ما، هلذا االقطاعي، واقتحم نجيب هبم قرص 
االقطاعي، االتريب باشا وراحوا يدمرونه من داخله، دون أن ميسوا أحًدا من أهله بسوء. 
وجاء الرد من رجال هذا االقطاعي مع افطار أول يوم من أيام رمضان. فقد توزع رجال 
يف بيوت أرس هؤالء الطالب، ومن بينهم نجيب، ورضبوا بالسياط رجال هذه األرس 
اآلثار،  هذه  مع  وترك  أجسادهم،  يف  السنني  مر  عىل  آثاره  ترك  مربًحا،  رضًبا  وشباهبا، 
رشًخا يف روح نجيب، ظل يعاين بقية عمره. وطرد أبوه من عمله، فهجر باألرسة قريته إىل 
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القاهرة، وعمل مدرًسا مبدرسة ابتدائية، بينام كان نجيب يواصل دراسته اجلامعية يف كلية 
احلقوق، ويف الوقت نفسه، يف معهد، التمثيل (معهد الفنون املرسحية). وعندما تعارض 
االمتحان النهائي بني الكلية واملعهد يف وقت واحد، ضحى نجيب بامتحان بكالوريوس 
يف  دراسته  التايل  العام  يف  يستأنف  ومل  التمثيل،  معهد  يف  بتفوق  ونجح  احلقوق،  كلية 

احلقوق، وهجرها إىل األبد.
وأرسل نجيب يف بعثة دراسية إىل موسكو عام ١٩٥٨. وهي أول بعثة مرصية إىل االحتاد 
السوفييتي، لدراسة فن املرسح اخراًجا ومتثيال وتأليًفا. وأثر امتامه هلذه الدراسة، ختلف عن 
العودة إىل مرص، وبقي بضع سنوات يف االحتاد السوفييتي، عمل أثناءها بالقسم العريب يف 
 شهدي إذاعة موسكو، وتزوج من سيدة روسية، وأنجب منها هناك، ابنه األول، وأسامه
عىل اسم شهدي عطية الذي استشهد يف السجن يف تلك الفرتة، يف مرص. مث قرر نجيب 
أن يعود إىل مرص، وبقي يف بودابست قرابة عام يستأذن السلطات لتسمح له بالعودة إىل 

بالده، وأخًريا عاد نجيب إىل مرص، عام ١٩٦٤.
وكانت  مرص،  يف  املرسحية  احلركة  يف  جم  بنشاط  نجيب  اشتغل  احلني،  ذلك  منذ 
هذه السنوات هي سنوات األزدهار يف تاريخ املرسح املرصي. شارك يف احلياة املرسحية 
مبرسحياته املؤلفة، ومتثيله، وإخراجه، فكان مؤلًفا مرموًقا بني مؤلفي املرسح املعدودين، 
وخرًجا المًعا بني خمرجيه البارزين، وممثال قديًرا بني ممثيل املرسح الكبار [....ص ٧٥-٧٩].

ومنذ عام ١٩٥٤، ونجيب رسور ينرش أشعاره الفصيحة اللغة، عىل صفحات جملة 
اآلداب. ونرش نجيب أشعاره هذه يف ديوانه األول الرتاجيديا األنسانية حوايل عام ١٩٦٧. 
فقد شهدت اآلداب ميالد هذا الشاعر ونضجه عىل صفحاهتا، يف وقت احتجبت فيها 
املجالت األدبية، أو أغلقت، وكانت اآلداب يف ذلك احلني، وما تزال، ساحة خصيبة، 
والرشوط  القيود  عن  بعيًدا  وقصصهم،  وأشعارهم  برؤاهم  بأقالمهم،  املهاجرين  هلؤالء 

.[...]
الشعري  االبداع  حدود  عند  الرشيفة،  األدبية  الكلمة  مع  نجيب  جهود  تتوقف  ومل 
واملرسحي، فقد كتب معها، وجنًبا إىل جنب، وبخاصة يف سنوات السبعينات، السنوات 

العرش األخرية من عمره بالتحديد، أعامًال نقدية [...ص ٧٦].
وكان  وممثال.  ومرسحًيا  وشاعًرا  خمرًجا  كان  املواهب،  متعدد  نجيب  وكان   [...]
ممتلًئا نشاًطا وطاقة، فقد كان حيب العمل ويعتربه قضية حياته الرئيسية. غري أنه كان بال 
عمل طيلة السنوات العرش األخرية من حياته، أي أنه كان ممنوًعا من أن خيرج وميثل، ومل 
ينرش له إال نادًرا. خالل حياته مل يوفق إال يف طبع ثالث مرسحيات، هذا بينام جلبت 
معي إىل بغداد ست مرسحيات أخرى، كتبت منذ عام ١٩٧٠ دون أن ترى النور، ومل 
النقد  كتابة  إىل  مييل  (كان  النقدية  أعامله  من  واحدة  جمموعة  سوى  ينرش  أن  له  يتسنى 
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كثًريا)، وكان ذلك قبل أكثر من عرش سنوات، لقد جلبت إىل بغداد ثالث جمموعات 
نقدية أخرى من أعامله.

أما أعامله الشعرية (احلق أنه فقد نرش يف السنوات األخرية بضعة دواوين)، فقد جلبت 
معي مسودات ديوانني اخرين مل ينرشا حتى اآلن. عىل العموم أن ما نرش خالل حياته كلها 

ال يشكل إال ثلث ما كتبه.
وبالنسبة النسان كان يدرك أنه يستطيع تقدمي الكثري من العطاء كمخرج وممثل وشاعر 

وكاتب مرسحي فال شك أهنا مأساة حني مينع منًعا متعمًدا عن ذلك كله.
لقد كتب وقيل الكثري من عام ١٩٧٠ عن أن نجيب قد انتهى بعد دخوله إىل مستشفى 
املجانني. ولكن نجيب كتب منذ ذلك العام بالذات أربع مرسحيات وأربعة دواوين شعرية 
وثالث جمموعات نقدية، ومنها مرسحيتي ملك الشحاتني والذباب األزرق واألخرية 
مرسحية تتناول القضية الفلسطينية وهلا آنيتها حتى اآلن، فهي تقول أن فلسطني يتحدثون 
جدوى!  دون  ولكن  طبعها  نجيب  حاول  وقد  شيًئا.  أجلها  من  يفعلون  وال  كثًريا  عنها 
كتب أيًضا قولوا لعني الشمس وطبعها (مدبويل)، وقد أخرجت يف حينه عىل املرسح 
القومي واستمر تقدميها بنجاح أشهر متتالية قبل أن متنعها الرقابة املرصية. بعد ذلك ويف عام 
١٩٧٥ كتب مرسحية منني أجيب ناس؟ وكان حلمه الذي مل يتحقق أبًدا أن يراها ممثلة 
عىل املرسح. تتحدث املرسحية عن نضال الطلبة وتنتهي مبشاهده تظاهراهتم الشهرية، وقد 

منعتها الرقابة أيًضا.
أما النقد والبحث، فقد كان نجيب شديد االعجاب بفكر الفيلسوف العريب أيب العالء 
املعري. وخالل سنوات أزمته كان أبو العالء هو الوحيد الذي يقرأه نجيب. إنني واثقة أنه 
كان حيفظ كتاب رسالة الغفران عن ظهر قلب، فقد كانت خطوط نجيب حتت كل 
سطر من أسطر الكتاب. كنت أمازحه وأقول له: ال شك إنك ستضع خًطا ثانًيا حتت 
األسطر!. كان نجيب يعتقد بأنه قد توصل إىل فك ألغاز فلسفة املعري ألنه استطاع أن يقرأ 

ما بني سطورها، وقد كتب نجيب كتاًبا كامًال عن املعري مل يطبع أيًضا.
يف األشهر األخرية وقد اشتد عليه املرض كتب جمموعتني شعريتني أساممها هكذا 
املرسح  املرصية:  الثقافة  عن  نقدية  جمموعة  كذلك  الوقت  هذا  يف  وكتب   .!جحا تكمل 
قبل  ما  حتى  كتابته  عىل  منكًبا  ظل  له  عمل  آخر  وكان  والشعر.  واملوسيقى  واألدب 
باحلكم  يل  تسمح  ال  العربية  باللغة  معرفتي  إن  أدونيس.  عن  دراسة  هو  موته  من  ساعة 
عىل كتابات نجيب النقدية، لكن صايف ناز قالت يل بعد أن قرأت دراسته عن أدونيس 
بأهنا مندهشة جًدا ألن إنساًنا مريًضا مثل نجيب استطاع أن يكتب بصفاء ذهن كامل 
دراسة شيد بنياهنا مبتانة، وأنه ليصعب عىل املرء التصديق بأنه كان يكتبها قبل ساعات 

قليلة من موته.
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أذكر ذلك كله ألبني أن نجيب كان ما يزال يف ذروة إبداعه، فمل يكن قد جتاوز السابعة 
واألربعني من عمره، وكان قد وصل يف تلك السن إىل النضوج واحلكمة واإلدراك. كان 
قد تعمل يف ذلك الوقت أن يصبح أكثر هدوء، وكان يف ذلك أكثر اخلري له، أن نجيب مل يكن 
قد انتهى، فقد استمر عطاؤه طيلة السنوات األخرية، وكان يكتب بصفاء ذهن حتى وهو 
راقد يف مستشفى املجانني. فهناك أنجز مرسحيته منني أجيب ناس؟ وجمموعة شعرية 

رباعيات نجيب رسور [...ص ١٢٢].
كان نجيب يعمل خمرًجا األمر الذي عمق من أزمته.

أفضل  كانت  ورمبا  املرصي،  املرسح  هنوض  مرحلة  كانت  الستينات  أن  املعلوم  من 
سنواته. وكان نشاط نجيب يف ذروته ال سيام يف مرسح اجليب حيث أخرج آنذاك بستان 
الكرز لتشيخوف وسيف دميوفليس لناظم حكمت. بعد أن أغلق مرسح اجليب وكان 
ذلك كام أظن يف حوايل عام ١٩٦٨، تلقى نجيب دعوة للعمل يف دمشق. كان نجيب يعترب 
نفسه بالدرجة األوىل فالًحا مرصًيا، ولذلك فهو مل يستطع البقاء يف دمشق طويال رغم 
الظروف املعاشية والسكنية واالبداعية املمتازة التي هيأت له، فرتك كل ذلك ليعود إىل 
القاهرة حيث ينتظره اجلوع والبطالة. وكان يرشب طيلة الوقت، وينتقل من فندق حقري 
إىل آخر أحقر منه. يف تلك السنوات املظلمة كنت أقول له: نجيب..رمبا من األفضل لنا 
أن نرجل إىل مكان آخر؟ فكان جييبني: ال أستطيع ذلك. وكان يقول أيًضا: حسًنا 
سأرحل أنا، وسريحل غريي، فمن الذي سيبقى؟ كال، لن أرحل، فهنا بلدنا ومرسحنا 

...ومشاكلنا
يف املرة الثانية عني نجيب يف املعهد عندما أصبح صديقه جالل الرشقاوي مديًرا له، 
وكان قد أخرج عدة مرسحيات لنجيب منها ملك الشحاتني. عاد نجيب إىل املعهد 
وكان قد خرج من مستشفى املجانني لتوه. كان ذلك يف عام ١٩٧٥ وكنا قد انتقلنا من 
اإلسكندرية إىل القاهرة حيث استطعنا أخًريا أن نستأجر شقة دفع نجيب إجيارها من مبلغ 
ورثه بعد وفاة والده. وكنا حتى ذلك الوقت ننتقل من مفروشة إىل أخرى بسبب عجز 
نجيب عن دفع اإلجيار وكان ذلك كله يعمق أزمة نجيب النفسية. وكان يرشب ويرشب. 
غري أن عودته إىل املرسح وحصولنا عىل الشقة قد أثار فيه نوًعا من االستقرار والسكينة 
واهنمك يف العمل اجلديد بكل محاسة وسعادة. وكان يذهب إىل املرسح يف الثامنة صباًحا 
ويعود إىل البيت يف الثامنة مساًء تعًبا جًدا وسعيًدا جًدا من يدري، رمبا لو سارت األمور 

هكذا لكان نجيب قد عاش طويال.
مل يستمر ذلك كله أكثر من عام واحد، فقد جاء رشاد رشدي ليصبح مدير للمعهد 
وليستغني عن خدمات نجيب ألن أفكاره احلمراء ال تتطابق مع أفكار رشاد رشدي. 

كان ذلك قراًرا قاتًال لنجيب الذي بدأت مرحلة اهنياره اجلسدي.
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مؤّلفاته:
أ) مرسحّيات:

ياسني وهبية، القاهرة، جمّلة املرسح، ١٩٦٥.   -١
القسم األّول من ثالثّية؛ القسم الثاين: آه يا 
ليل يا قمر، القاهرة، املؤّسسة املرصّية العاّمة 
للتأليف والنرش، ١٩٦٨؛ القسم الثالث: قولوا 
مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  الشمس،  لعني 

١٩٧٩. مرسحّية شعرّية.
الثقافة  دار  القاهرة،  ناس؟،  أجيب  منني   -٢
شعرّية  مرسحّية   .١٩٧٥ اجلديدة،  املرصّية 

بالعامّية.
أفكار جنونّية يف دفرت هاملت، القاهرة، دار   -٣

الشعب، ١٩٧٥.
الثقافة  دار  القاهرة،  الشّحاذين،  ملك   -٤

اجلديدة، ١٩٨١.
ألف،  دار  القاهرة،  املداولة،  قبل  احلكم   -٥

١٩٨٥. مع مقّدمة لعبد العزيز محودة*.
القاهرة،  الكاملة،  األعامل  رسور،  نجيب   -٦

اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٩٨.

ب) شعر:
الكاتب  دار  القاهرة،  اِإلنسانّية،  الرتاجيدّية   -١

العريب، ١٩٦٧.
لزوم ما يلزم، القاهرة، دار الشعب، ١٩٧٥.  -٢

مكتبة  القاهرة،  ريش،  حكامء  بروتوكوالت   -٣
مدبويل، ١٩٧٧. شعر.

مكتبة  القاهرة،  رسور،  نجيب  رباعّيات   -٤
مدبويل، ١٩٧٨. شعر.

خمتارات من األعامل الشعرّية لنجيب رسور،   -٥
بغداد، دار احلرية للطباعة، ١٩٨٠.

ج) دراسات ومقاالت:
األنجلو  مكتبة  القاهرة،  املرسح،  يف  حوار   -١
نّص  مع  نقدّية  مقاالت   .١٩٦٩ املرصّية، 

املرسحّية: يا هبية وخربيني.
آفاق  واملتحوالت،  الثوابت  بروتوكوالت   -٢
األّول  (كانون   ٥ املجّلد   ،٤ عدد  عربية، 
١٩٧٩)، ص ٩٢-١٠٤. نقد. أطروحة الشاعر 

أدونيس*.
الثقافة  دار  القاهرة،  جحا،  قال  هكذا   -٣

اجلديدة، ١٩٨١. مقاالت.
املّريخ،  دار  الرياض،  والفن،  األدب  مهوم   -٤

.١٩٨٩
رحلة... يف ثالثّية نجيب حمفوظ*، بريوت،   -٥

دار الفكر اجلديد، ١٩٨٩.

عن املؤّلف:
الرتاجدية  العنارص  الدين:  شمس  موسى،   -١
يف شعر نجيب رسور، آداب، املجّلد ٢٧، 
عدد ١١ (ترشين الثاين ١٩٧٩). تقدير وحتليل 

املأساة يف حياة نجيب رسور.

حدث ذلك يف العام الدرايس ١٩٧٦-١٩٧٧ وبالضبط يف شهر ترشين األول. يف كانون 
األول ازدادت نسبة السكر يف دمه بصورة كبرية، وكان ذلك سبب موته فيام بعد، كام 

ساءت حالة كليته كثًريا وأجريت له عمليات جراحية [... ص ١٢٣].

* [مقتطفات من (١) سليامن فّياض: النشاط الثقايف يف الوطن العريب، مجهورية مرص العربية، جملة 
اآلداب، العدد ١١، السنة ١٩٧٩/١١، ص ٧٥-٧٧؛ و(٢) انظروا ماذا فعلوا نجيب رسور؟ أرملته إِلْكسندرا 
تتحدث عن مأساته. حوار نرش يف جملة آفاق عربية (بغداد)، العدد ٣، السنة ٥، ١٩٧٩/١١، ص ١٢٢-  

.[١٢٤
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آفاق عربّية، املجّلد ٥، عدد ٣ (ترشين الثاين   -٢
أرملة  مع  مقابلة  ص ١٢٢-١٢٤.   ،(١٩٧٩

نجيب رسور.
نجيب  لثالثّية  نقدّية  قراءة  هدى:  وصفي،   -٣
 ،١١ املجّلد  (القاهرة)،  فصول   ،رسور
عدد ٣ (نيسان - حزيران ١٩٨٢)، ص ٢٣٠-
٢٣٦. مع حياة رسور يف سطور وقائمة أعامله 

املطبوعة وغري املطبوعة.
 ،رسور نجيب  عامل  سمري:  الباقي،  عبد   -٤
يف دراسات املرسح املرصي، ج ٢. مع قائمة 
وزارة  القاهرة،  رسور،  نجيب  مؤلفات 

الثقافة، قسم املرسح، ١٩٨٥.
شلبي، خريي: الشاعر نجيب رسور: مرسح   -٥
األزمة، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، 

.١٩٨٩

مقاالت:
اآلداب، ١١، جمّلد ٢٧، ترشين الثاين ١٩٧٩،   -١

ص ٣٤-٣٩ و٧٥-٧٧. مقال لسليامن فياض.
نيسان/ أيار/حزيران   ،٣  ،II جمّلد  فصول،   -٢

١٩٨٢، ص ٢٣٠-٢٣٦.
فصول، حزيران ١٩٨٣، ص ٢٦٥.  -٣
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النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣٠ يف قامر، اجلزائر.
ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية يف جامع القرية، قامر، ١٩٣٥-١٩٤٧؛ واملتوّسطة والثانوّية يف 
جامعة  ّمث  ١٩٥٥-١٩٥٩؛  القاهرة،  جامعة  دخل  ١٩٤٧-١٩٥٤؛  تونس،  الزيتونة،  جامع 

منيسوتا، أمريكا (Minnesota) وحصل عىل دكتوراه، ١٩٦١-١٩٦٥.

حياته يف سطور: معّلم يف االبتدائي، يف مدينة اجلزائر، ١٩٥٤-١٩٥٥؛ أستاذ مساعد بجامعة 
أوكلري/ ويسكنسن (Eau Claire/Wisconsin) أمريكا، ١٩٦٥-١٩٦٧؛ أستاذ بجامعة اجلزائر، 
مدينة اجلزائر منذ ١٩٦٧؛ وكيل كّلية اآلداب، جامعة اجلزائر، ١٩٦٨-١٩٧٢؛ رئيس قسم 
التاريخ بجامعة اجلزائر، ١٩٦٩-١٩٧١؛ كان عضو اّتحاد الطلبة املسلمني اجلزائرّيني وجبهة 
التحرير الوطني اجلزائري (F.L.N) ومجعّية العلامء املسلمني اجلزائرّيني (قبل الثورة اجلزائرّية) 
بتونس (١٩٤٧-١٩٥٤)  إقامته  إىل  إضافة  العرب.  األدباء  واّتحاد  اجلزائرّيني  الكّتاب  واّتحاد 
والقاهرة (١٩٥٥-١٩٦٠) وأمريكا (١٩٦٠-١٩٦٥، ١٩٧٧-١٩٧٩). خالل دراسته زار جّل 

البلدان العربّية كام زار فرنسا وبريطانيا وسويرسا وكندا. متزّوج وله ابن.

السرية*:
مل تكن حيايت ختتلف كثًريا عن حياة معظم اجلزائرّيني الذين اّتجهوا نحو الثقافة الوطنّية يف 
عهد االستعامر. فقد ولدت سنة ١٩٣٠ يف قامر بالصحراء اجلزائرّية ألرسة فقرية كانت 
تعيش عىل فالحة التبغ والنخيل. وأثناء اشتغايل بالفالحة مع أهيل حفظت القرآن الكرمي 
وبدأت أستعّد لكي أكون طالًبا يف أحد مساجد القرية. غري أّن القدر والظروف وّجهتني 

وجهة أخرى مل يكن يعمل عاقبتها عندئذ غري اُهللا...
إّن البيئة التي نشأت فيها ونوع التعليم الذي حتّصلت عليه خالل مرحلة التكوين ال 
يساعدان عىل أن يكتشف الطالب مواهبه واّتجاهه الذي خلقته الطبيعة من أجله. فبيئتي كانت 
أّمية تقريًبا. ومل تكن أرسيت متلك سوى حّب املعرفة. أّما التعليم الثانوي فقد كان عاًما معّقًدا 
يتناول من عمل الكالم وأصول الدين إىل الكيمياء والطبيعة، ومن الشعر والبالغة القدمية وتاريخ 
اِإلسالم إىل النهضة األوروبّية والثورة الفرنسّية. إّن هذا التعميم يف مناهج التعليم، واخللط بني 

اجلديد والقدمي جيعالن من الصعب عىل املرء أن خيتار لنفسه ما مييل إليه.
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وحني انتقلت إىل جامعة القاهرة مل يكن حايل فيها بأحسن من حايل يف الزيتونة فيام 
يتعّلق بالتوجيه والتخّصص. فكّلية دار العلوم التي قضيت فيها مخس سنوات، أربًعا يف 
الليسانس وواحدة يف الدراسات العليا، مل تساعدين أيًضا عىل استكشاف حقيقة اّتجاهي. 
فالدراسة هبذا املعهد كانت عامة أيًضا، وكان اّتجاهها يتأرجح بني احلديث والقدمي. وال 
تكاد كّلية دار العلوم ختتلف يف براجمها عن الزيتونة إّال يف تعميق املواد املذكورة وتطعيمها 
بنظرّيات وأفكار جديدة. ومن املعروف أّن نظام الدراسة هبذه الكّلية ال يسمح للطالب 
بالتخّصص الكّلي إّال ابتداء من الدراسات العليا. ومن اجلدير بالذكر هنا هو أّن ختصّصي 

يف معهد اجلامعة العربّية كان يف النقد األديب.
والواقع أّني حتى بعد ذهايب إىل أمريكا وتسجييل بجامعة منيوستا كنت كثري االهتامم 
باألدب. وأذكر أّنني طيلة عّدة أسابيع كنت أحرض حمارضات األدب االنكليزي واألمريكي 
وأشرتي الكتب املتعّلقة هباته املادة. غري أّن هناك عّدة عوامل جعلتني أرّكز عىل التاريخ: 
أّوهلا كان تتّبعي الدائم ألخبار معركة التحرير باجلزائر أكثر ّمما أهتّم بقضايا األدب التي 

تقتيض اهلدوء النفيس والعيش حتت ظروف طبيعّية.
وثاين تلك العوامل هو وجودي يف أرض الغربة. فقد حّتم عّيل ذلك االّتصال بالعائالت 
األمريكّية واملنّظامت اجلامعّية وعدد ال حيىص من الطلبة األجانب. وكّل هؤالء كانوا سألونني 
أسئلة متشاهبة عن اجلزائر وعالقتها مع فرنسا، وعن الثورة وأهدافها، وعن العرب ومشكلة 
فلسطني، وعن عالقة املغرب العريب بالرشق العريب. وكّل هذه األسئلة ونحوها كانت تقتيض 

مني اِإلملام بجوانب تلك املوضوعات حتى يكون يف استطاعتي تقدمي صورة صادقة عنها.
أّما العامل الثالث فقد كان نفسًيا حمًضا. فإّني أذكر أّني ذات يوم كنت أتصفح إحدى 
املجّالت األجنبّية فوجدت فيها مقاًال عن تاريخ العرب يف جزيرة رسدينيا. وملا كنت إىل 
نفيس  عىل  للضغط  كافًيا  كان  ذلك  فإّن  اجلزيرة  تلك  يف  العرب  دور  أجهل  احلني  ذلك 

ملحاولة استكشاف تاريخ أجدادي ودورهم احلضاري.
غري أّني أحّب أن أؤّكد بأّنه ال تناقض أو ختاصم عىل االطالق بني األدب والتاريخ فإّن 
كثًريا من املؤّرخني العامليني قد بدأوا حياهتم كأدباء قبل أن يكرسوا مواهبهم للتاريخ. والواقع 
أّن التاريخ يوّسع أفق األديب ويعطيه املعلومات التي يصوغ منها أفكاره، واحلكمة التي يستنتج 
رضوري  األدب  أّن  كام  جتاربه.  منها  يستوحي  التي  واحلوادث  والشخصيات  آراءه،  منها 
للمؤّرخ. فمنه يستمّد تعبرياته وأساليبه، ومنه يتلّقى حرارة العمل وانطالقة اخليال. وال نبالغ 

إذا قلنا إّن التاريخ يف حّد ذاته هو نوع من األدب يدرسه الناس للمتعة واحلكمة واالّطالع.

للكتاب،  العربّية  الدار  تونس،   - ليبيا  فكرّية،  منطلقات   الثقايف اجلهاد  يف  فصل:  من  * [مقتطف 
١٩٧٦، ص ٤٤-٦٤]. 



أبو القاسم أمحد سعد ُاهللا  ٦٤٨

 

مؤّلفاته:
أ) شعر:

النرص للجزائر، القاهرة، دار الفكر، ١٩٥٧.   -١
مقّدمة لتوفيق املدين.

ثائر وحّب، بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٧.  -٢

ب) دراسات وقصص:
اجلزائري  الشعر  رائد  خليفة،  آل  العيد  حممد   -١
١٩٦١؛  املعارف،  دار  القاهرة،  احلديث، 

ط ٢ (منّقحة ومزيدة) ١٩٧٥.
احلديث،  اجلزائري  األدب  يف  دراسات   -٢

بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٦.
احلركة الوطنّية اجلزائرّية، بريوت، دار اآلداب،   -٣
١٩٦٩؛ ط ٢، القاهرة، جامعة الدول العربية، 
العربّية،  والدراسات  البحوث  معهد  ألكسو، 
اللغة  إىل  ترمجة   .١٩٧٨  ،١٩٧٧ جمّلدين،  يف 

العربّية ألطروحة الدكتوراه.
االحتالل،  بداية  احلديث،  اجلزائر  تاريخ   -٤
القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربّية، 

.١٩٧٠
منطلقات فكرّية، ليبيا - تونس، الدار العربّية   -٥
للكتاب، ١٩٧٦. حيتوي سرية ذاتّية للمؤّلف، 

ص ٤٤-٦٤.
حكاية العّشاق يف احلّب واالشتياق، اجلزائر،   -٦

الرشكة الوطنّية اجلزائرّية، ١٩٧٧. حتقيق.
من  دراسة   ،١٨٠٨-١٨٧٧ الشاذيل،  حممد   -٧
الرشكة  اجلزائر،  وشعره،  رسائله  خالل 

الوطنّية اجلزائرّية، ١٩٧٧.
اِإلسالمي،  اِإلصالح  رائد  العنايب،  ابن   -٨
والتوزيع،  للنرش  الوطنية  الرشكة  اجلزائر، 

١٩٧٧. سرية ودراسة.
عرش  الرابع  القرن  يف  الثقايف  اجلزائر  تاريخ   -٩
اجلزائرّية،  الوطنية  الرشكة  اجلزائر،  اهلجري، 

يف جملدين، ١٩٨٠-١٩٨١.
(د.ن)،  اجلزائر،  تاريخ  يف  وآراء  أبحاث   -١٠

 .١٩٨٢

اجلزائري،  محادوش  ابن  الرّحالة:  الطبيب   -١١
(د.ن)، ١٩٨٢. 

املقال،  لسان  اجلزائري،  محادوش  ابن  رحلة   -١٢
 .١٩٨٣ اجلامعّية،  املطبوعات  ديوان  اجلزائر، 

حتقيق.
جتارب يف األدب والرحلة، (د.ن)، ١٩٨٤.   -١٣
شاعر اجلزائر حمّمد العيد، (د.ن)، ١٩٨٤.   -١٤

(د.ن)،  سعداهللا،  ديوان  األخرض،  الزمن   -١٥
 .١٩٨٥

داعية  الفكون،  الكرمي  عبد  اِإلسالم  شيخ   -١٦
اِإلسالمي،  الغرب  دار  بريوت،  السلفية، 

.١٩٨٦
الفكر  شؤون  يف  أحاديث  شائكة،  قضايا   -١٧
الغرب  دار  بريوت،  والتاريخ،  واألدب 

اِإلسالمي، ١٩٨٦.
سعفة خرضاء، (د.ن)، ١٩٨٦. قصص.  -١٨

اّدعى  من  حال  كشف  يف  اهلداية  منشور   -١٩
(د.ن)،  الفكون،  الكرمي  لعبد  والوالية  العمل 

 .١٩٨٧
أفكار جاحمة، ١٩٨٨.   -٢٠

رسالة الغريب اىل احلبيب ألمحد ابو عصيدة   -٢١
 .١٩٩٣ اإلسالمي،  الغرب  دار  البجائي، 

تقدمي.
عبد  (تاريخ  واملغاربة  املشارقة  من  اعيان   -٢٢
احلميد بك)، دار الغرب اإلسالمي، ٢٠٠٠. 

تقدمي.

ج) ترمجات:
الدار  تونس،  القادر،  عبد  األمري  حياة   -١
اللغة  من  ترمجة   .١٩٧٤ للنرش،  التونسّية 
االنجليزّية لسرية األمري لترششل، مع تعليق 

ومالحظات. 

عن املؤلف:
شعر، ٦٠، ترشين األّول ١٩٩٠، ص ٥٢.  -١



٦٤٩ 

ْعَداوي َنَوال السّيد السَّ
النوع األديب: روائّية، كاتبة قصص.

والدهتا: ١٩٣١ يف القاهرة، مرص.
حلوان  فمدرسة  ١٩٣٩-١٩٤٣؛  منوف،  االبتدائّية،  منوف  مدرسة  يف  تعّلمت  ثقافتها: 
ّمث  ١٩٤٩-١٩٥٤؛  القاهرة،  العيني،  قرص  الطّب،  كّلية  دخلت  ١٩٤٣-١٩٤٨؛  الثانوّية، 

جامعة كولومبيا، نيويورك، ١٩٦٥-١٩٦٦.

 ،(١٩٧٨-١٩٨٠) العربّية  واملنطقة  أفريقيا  يف  املّتحدة  األمم  يف  خبرية  سطور:  يف  حياهتا 
مديرة عامة للصّحة العاّمة يف وزارة الصّحة بالقاهرة (١٩٦٧-١٩٧٢)، طبيبة مبستشفيات 
القاهرة والريف املرصي (١٩٥٦-١٩٦٧). عضو كّل من نقابة األطّباء املرصّية، واّتحاد 
األدباء يف مرص، واجلمعّية األدبّية املرصّية، مجعّية الثقافة الصّحية مبرص واالّتحاد الدويل 
اجلامعة  خّرجيات  واّتحاد  الصّحية،  للثقافة  الدويل  واالّتحاد  املرأة،  حقوق  عن  للدفاع 
يف مرص، واالّتحاد الدويل خلّرجيات اجلامعة. زارت مجيع البالد العربّية كام زارت كًال 
وبعض  وغرًبا  ورشًقا  وجنوًبا  شامًال  أوروبا  بالد  ومعظم  واجلنوبّية  الشاملّية  أمريكا  من 
متزّوجة  والسنغال.  وأوغاندا  وإيران  النكا  ورسي  اهلند  مثل  وأفريقيا  آسيا  يف  البلدان 

وهلا ابن وابنة.

صفحتها عىل اإلنرتنت:
http://www.nawalsaadawi.net/

السرية:
ترك  لكّنه  فقرية.  ريفّية  أرسة  من  أبوها  ولد  حيث  طحلة  كفر  قرية  إىل  جذورها  متتّد 
القرية وسافر إىل القاهرة للحصول عىل شهادة عليا من كّلية دار العلوم. ويعترب والدها 
أحد رجال التعليم يف مرص الذي وصل إىل درجة مدير للتعليم يف وزارة املعارف وتوّفي 
لكّنها  القاهرة،  يف  الطّب  كّلية  ودخلت  دراستها،  يف  متفّوقة  نوال  كانت   .١٩٥٩ سنة 
كانت حتّب األدب واللغة وتفّضلهام عىل العمل والطّب، واستطاعت أن جتمع بني االثنني، 
ورأت  عاشت  فقد   أنثى ولدت  وألّنها  اِإلنسانّية،  النفس  تفّهم  عىل  ذلك  وساعدها 
املشاكل التي تعانيها املرأة يف املجتمع املرصي والعريب وساعدها ذلك عىل تفّهم نفسّية 

املرأة يف عالقتها بالرجل واملجتمع.
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بدأْت نوال السعداوي حياهتا العملّية الطّبية يف الريف املرصي، ورأت بؤس املرىض 
كتاباهتا  يف  انعكس  ّمما  الفقرية،  الريفّية  أبيها  بأرسة  وثيًقا  ارتباطها  وظّل  والفّالحني، 
الصّحة،  وزارة  يف  الوقائي  الطّب  لتامرس  العالجي  الطّب  وتركت  والروائّية.  القصصّية 
ولتدرس الصّحة العاّمة يف جامعة كولومبيا، وتصبح مديرة يف وزارة الصّحة وتؤّسس مجعّية 
الثقافة الصّحية وترأس جمّلة الصّحة، لكّنها ترتك كّل ذلك سنة ١٩٧٢ حني تتآزر السلطة 
يف مرص ِإلخراجها من عملها وإغالق جمّلتها بسبب كتاباهتا الصارمة الشجاعة والتي تنتقد 

فيها املجتمع وتكشف عن عيوبه وخاّصة فيام يتعّلق بحياة املرأة.
بعد أن تفقد منصبها وجمّلتها سنة ١٩٧٢ تصّمم عىل مواصلة الكتابة األدبّية والعلمّية، 
وفعًال يصدر هلا عدد من املؤّلفات اجلديدة التي تنرشها يف بريوت بعد أن حتول الرقابة دون 
نرشها يف مرص. ويف عام ١٩٧٨ يعرض عىل نوال السعداوي العمل باألمم املّتحدة كخبرية 
يف شؤون املرأة وبرامج التنمية يف أفريقيا، ّمث يف املنطقة العربّية، وتعمل نوال يف األمم املّتحدة 
ملّدة عامني فقط، ّمث ترتك وظيفتها، ألّن الوظيفة ترصفها عن كتابة الرواية والقّصة وتشغلها 
عن حبّها األسايس لألدب والفّن، وتتفّرغ نوال السعداوي متاًما للكتابة سنة ١٩٨٠ وحّتى 

اليوم.
واالقتصادّية  واالجتامعّية  السياسّية  الثورة  تنشد  ثائرة،  كاتبة  السعداوي  نوال  وتعترب 
والنفسّية واألخالقّية. وهي تنشد احلّرية والعدالة لكّل من الرجل واملرأة يف الوطن العريب. 
تكره القيود عىل حّرية الفكر والرأي، وتكره الظمل والقهر وانسحاق األغلبّية من البرش حتت 
حكم األقّلية. ولعّل ذلك اِإلحساس هو الذي جعلها ال تستطيع التكّيف داخل الوظيفة 
يف احلكومة املرصّية، أو يف األمم املّتحدة. إّن اخلضوع للوائح الوظيفة وتقاليدها، وطاعة 
الرؤساء، واخلضوع لكّل صاحب سلطة أو نفوذ يثري يف نفسها التمّرد والغضب ويدفعها 
إىل التضحية بأّي منصب مهام عال أو أّي راتب مايل مهام ارتفع من أجل أن تسرتّد حّريتها 
للتعبري عن نفسها وأفكارها. وهي أيًضا تكره أن ترى وطنها غري مستقّل أو تابع ألّي قّوة 
أجنبّية، وتشعر أّن األدب أو الفّن ال ينفصل عن املجتمع وأحالم الناس يف احلّرية والعدالة 

واملساواة واحلّب.
ويعّبر أدهبا عن الرصاعات االجتامعّية والطبقّية، وعن الرصاع بني اجلنسني من أجل 

تغيري الوضع األدنى للنساء والفقراء.
ترمجت بعض مؤّلفات نوال السعداوي إىل عدد من اللغات األجنبّية، وتنترش مؤّلفاهتا 
يف مجيع البالد العربّية، وحتدث كثًريا من النقاش والتأييد أو الرفض واملقاومة. كأّي إنسان 
حيمل أفكاره األصيلة الصادقة تتعّرض مؤّلفاهتا للمصادرة أحياًنا يف بعض البالد العربّية، 
ويشعر نحوها بالعداء ذوي السلطة والنفوذ، إّال أّن القّراء العادّيني من الشعب رجاًال ونساء 

وشباًبا يشعرون أّنها تكتب هلم وتعّبر عنهم.
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مؤّلفاهتا:
أ) قصص:

النهضة،  مكتبة  القاهرة،  احلّب،  تعّلمت   -١
١٩٦١؛ ط ٢، دار اآلداب، ٢٠٠٠.

حنان قليل، القاهرة، روز اليوسف، ١٩٦١؛   -٢
ط ٢، دار اآلداب، ١٩٨٩.

اليوسف،  روز  القاهرة،  صدق،  حلظة   -٣
١٩٦٢؛ ط ٣ ودار اآلداب ٢٠٠٢.

القاهرة،  أخرى،  وقصص  واجلدار،  اخليط   -٤
لعيل  مقّدمة  مع   .١٩٧٢ الشعب،  دار 

الراعي.
اآلداب،  دار  بريوت،  أضعف،  هي  كانت   -٥
مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  ط ٢،  ١٩٧٩؛ 

.١٩٨٣
دار  بريوت،  سابًقا،  الوزير  معايل  موت   -٦
مدبويل؛  مكتبة  القاهرة،   ،١٩٨٠ اآلداب، 

ط ٢، ١٩٨٣.

ب) روايات:
املعارف،  دار  القاهرة،  طبيبة،  مذّكرات   -١

.١٩٦٥
للكتاب،  املرصّية  املؤّسسة  القاهرة،  الغائب،   -٢
١٩٦٧؛ ط ٢، بريوت، دار اآلداب، ١٩٨٠؛ 

ط ٣، دار اآلداب، ٢٠٠٠.
الباحثة عن احلّب، القاهرة، املؤّسسة املرصّية   -٣
للكتاب، ١٩٧٠. وُنرش أيًضا بعنوان امرأتان يف 

امرأة، بريوت، دار اآلداب، ١٩٧٧.
بريوت،  األرض،  عىل  الوحيد  الرجل  موت   -٤

دار اآلداب، ١٩٧٦.
إمرأة عند نقطة الصفر، بريوت، دار اآلداب،   -٥

.١٩٧٧
أغنية األطفال الدائرية، بريوت، دار اآلداب،   -٦

.١٩٧٨
قصريتان،  روايتان  احلياة:  عني  [و]  اخليط   -٧

القاهرة، مكتبة مدبويل، ١٩٨٣.

سقوط اِإلمام، القاهرة، دار املستقبل العريب.   -٨
١٩٨٧؛ ط ٢، دار اآلداب، ٢٠٠٠.

القاهرة،  ُسعاد،  اسمها  طفلة  مذّكرات   -٩
منشورات تضامن املرأة العربّية، ١٩٩٠.

احلّب يف زمن النفط: القاهرة، مكتبة مدبويل،   -١٠
.١٩٩٢

اآلداب،  دار  بريوت،  وإبليس،  جنات..   -١١
.١٩٩٢

 English translation: by Sharif Hetata,  
 Berkeley, University of California Press,
1994.

ج) دراسات، مرسحّيات، مذّكرات:
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  واجلنس،  املرأة   -١

للدراسات والنرش، ١٩٧١.
األنثى هي األصل، بريوت، املؤّسسة العربّية   -٢

للدراسات والنرش، ١٩٧٤.
املؤّسسة  بريوت،  النفيس،  والرصاع  املرأة   -٣
القاهرة،   .١٩٧٧ والنرش،  للدراسات  العربّية 

مكتبة مدبويل، ١٩٨٣.
الوجه العاري للمرأة العربّية، بريوت، املؤّسسة   -٤

العربّية للدراسات والنرش، ١٩٧٧.
واجلنسّية،  السياسّية  املرصّية  املرأة  قضّية   -٥

القاهرة، دار الثقافة اجلديدة، ١٩٧٧.
مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  واجلنس،  الرجل   -٦

.١٩٧٧
زنزانة  يف  امرأة  عرش  اثني  اِإلنسان:   -٧
 .١٩٨٣ مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  واحدة، 

. مرسحّية
دار  القاهرة،  النساء،  سجن  يف  مذّكرايت   -٨
املستقبل العريب، ١٩٨٤؛ ط ٢، دار اآلداب، 

.٢٠٠٠
دراسات عن املرأة والرجل يف املجتمع العريب،   -٩
والنرش،  للدراسات  العربّية  املؤّسسة  بريوت، 

.١٩٨٦
دار  القاهرة،  فصلني،  من  مرسحّية  ايزيس،   -١٠

املستقبل العريب، ١٩٨٦.
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اهلالل،  دار  القاهرة،  العامل،  حول  رحاليت   -١١
.١٩٨٦

العريب،  املستقبل  دار  القاهرة،  املرأة،  عن   -١٢
.١٩٨٨

عن تضامن املرأة العربّية، القاهرة، منشورات   -١٣
تضامن املرأة العربّية، ١٩٨٩.

معركة جديدة يف قضّية املرأة، القاهرة، سينا   -١٤
للنرش، ١٩٩٢.

املرأة والغربة، القاهرة، دار املعارف، ١٩٩٧.  -١٥
أوراقي- حيايت، القاهرة، دار اهلالل، ١٩٩٥؛   -١٦

ط ٢، ١٩٩٨.
 English translation: A daughter of Isis  
 (1992) and part 2 Walking through fire
 (1999), by Sharif Hetata, London/New
York, Zed Books.

توأم السلطة واجلنس، القاهرة، دار املستقبل   -١٧
العريب، ١٩٩٩.

سقوط احلّق، بريوت، دار الساقي، ٢٠٠٠.  -١٨
القاهرة،  والسياسة،  والفكر  املرأة  قضايا   -١٩

مكتبة مدبويل، ٢٠٠٢.
مرييت،  دار  العاملية،  واملتغريات  الغربية  املرأة   -٢٠

.٢٠٠٣
مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  احلدود،  كرس   -٢١

 .٢٠٠٤
زواية، بريوت، دار اآلداب، ٢٠٠٥.  -٢٢

عن املؤّلفة:
الداخل،  من  األدب  جورج:  طرابييش،   -١
نوال  أدب  يف  دراسات   .١٩٧٨ الطليعة،  دار 

السعداوي.
طرابييش، جورج: أنثى ضّد األنوثة، بريوت،   -٢
أعامل  يف  نقدّية  دراسة   .١٩٨٥ الطليعة،  دار 

نوال السعداوي.

مقاالت:
أفكار، ١٩٨٤، ٧١، ص ٩٣.  -١

فصول، ترشين األول ١٩٩٢، ص ٣١٩.  -٢
 Journal of Arabic Literature, 1994, 25,  -٣
p. 152.

أدب ونقد، ٢٠٠١، ٢، ١٩٢، ص ٩-٢٣.  -٤
احلياة، ٢٠٠١/٨/١٨، ص ١٢.  -٥

مراجعات الكتب:
اآلداب، كانون الثاين ١٩٩٣، ص ٥٨: جنات   -١

وإبليس.

مقابالت:
احلوادث، ١٩٨٥/١٠/١٨،ص ٨٥-٨٦.  -١

احلوادث، ١٩٩٨/٨/٢٨.  -٢



٦٥٣ 

محّمد فتحي محمود سعيد
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٣١ يف دمنهور، مرص.
ثقافته: أّمت املرحلة اِإللزامّية واألّولية، ّمث التحق مبدرسة التعاون اِإلنساين االبتدائّية، دمنهور، 
جامعة  اآلداب،  كّلية  دخل  ١٩٤٥-١٩٥٢؛  الثانوّية،  دمنهور  فمدرسة  ١٩٣٨-١٩٤٤؛ 
-١٩٥٥ باالسكندرّية،  االجتامعّية  للخدمة  العايل  فاملعهد  ١٩٥٢-١٩٥٥؛  اِإلسكندرّية، 

١٩٥٩؛ وحصل عىل بكالوريوس اخلدمة االجتامعّية.

أخرى  مدارس  وعّدة  املشرتكة  االبتدائّية  السلوم  مبدرسة  مدّرس  سطور:  يف  حياته 
باالسكندرّية ورشيد وأبو املطامري. أخّصائي اجتامعي مبدارس املنيا وأسيوط الثانوّية وموّجه 
اجتامعي برعاية الشباب. صحفي بجريدة اجلمهورّية؛ سكرتري حترير جمّلة بناء الوطن والثقافة 
وفاز   ،١٩٨٠ عام  األوىل،  لطبقة  والفنون  العلوم  وسام  حاز  االذاعة.  جمّلة  ّمث  اجلامهريّية، 
بجائزة الشعراء الشّبان، ١٩٦٠ و١٩٦١؛ وجائزة الدولة التشجيعّية، ١٩٨٠ واجلائزة األوىل 
عام  وامللحقني  املؤّلفني  ومجعّية  الصحفّيني  نقابة  من  كّل  عضو   .١٩٧٣ املعركة،  ألغاين 
بالتلفزيون،  النصوص  وجلنة  العرب  الصحفّيني  إدارة  وجملس  األدباء،  ومجعّية   ،١٩٧٠
١٩٨١. زار كًال من دمشق (١٩٦٠، ١٩٦١) وبريوت (١٩٦١) كام زار بلجراد (١٩٧٥، 

١٩٨٠) وباريس وروما ولندن واليونان. متزّوج وله ولدان.

السرية:
ولدُت ألب شيخ من علامء األزهر يف اخلمسني من عمره وأّم ريفّية يف العرشين من عمرها 

وكنت أّول الذكور بعد زجيتني.
وينحدر أيب من أرسة عربّية نازحة من املغرب حيث استقّرت بعض بطوهنا يف قرية 
شيوخ  من  جّد  يل  وكان  واألدب  بالعمل  اشتهرت  بسيطة  أرسة  وهي  البحرية.  (الروقة) 
األزهر.. وبالتايل نشأ أيب وأعاممي كّلهم من شيوخ األزهر والقضاء وكان جييل أّول من 

اّتجهوا للتعليم اجلامعي.
حسني*  لطه  الدرس  يف  ورفيًقا   ١٩١٩ ثورة  خضم  يف  وثائًرا  رقيًقا  شاعًرا  أيب  كان 
وبالتايل تفّتحت عيناي عىل ذكرياته وقصص الكفاح الباهرة وأشعاره وعىل أمسيات القرية 
ولياليها وندوات األهل وليايل السمر واملوالد فرسبت يف أعامقي إيقاعات باكرة لصور القرية 
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وأصداء القاهرة وكنت أحفظ أشعار أيب وخمتاراته من عيون األدب العريب وكنت وأنا يف 
الثالثة االبتدائّية ألقي أشعاره يف حفالت املدرسة واملناسبات الدينّية. والغريب أّن أيب حجب 
عّني كتب الرتاث ودواوين الشعراء الكاملة.. مؤمًنا بأّنه ال بّد من تنخيل هذه الكتب حتى 
ال أتعّثر يف متوهنا وأن يتيح يل االنطالق عىل سجيتي وسرب املوهبة الشعرّية حتى إذا تأكدت 
فيام بعد بالقراءة واحلفظ.. مكتفًيا ببعض املختارات اجلّيدة السهلة.. وال أدري هل كان 
حمًقا يف رأيه أم ال؟ فقد اضطررت بعد أن رسخت قدمّي كشاعر إىل العودة ألحضان 
تلك الكتب بحواشيها ومتوهنا.. وكنت أتساءل ملاذا مل يرتكني منذ البداية للغوص يف هذه 

املراجع.. وحفظ دواوين الشعراء القدامى كام بدأ غريي من الشعراء؟
كتبت أوىل حماواليت الشعرّية يف املرحلة االبتدائّية.. وواصلت دراستي الثانوّية مبدرسة 
دمنهور الثانوّية حيث تفّتحت موهبتي الشعرّية أكثر باملامرسة املستمّرة يف حركة املّد الثوري 
الثورّية  األشعار  وألقيت  املظاهرات  وقدت  األربعينات  أواخر  يف  الطالبّية  واالرضابات 
السّب  بتهمة  مّرتني  عّيل  القبض  وألقي  الطّالب  الّتحاد  رئيًسا  ّمث  املدرسة  شاعر  وكنت 
يف الذات امللكّية وقيادة املظاهرات وسقطت القضّيتان بقيام ثورة ١٩٥٢ وقد تعّثرت يف 
الدراسة الثانوّية عامني بسبب النشاط األديب والسيايس ّمث التحقت بكّلية اآلداب عام ١٩٥٢ 
ا منه أّن دراسة العربّية  بقسم اللغة العربّية نزوًال عند رغبة والدي وليس بدافع مّني.. ظنًّ
بالعروض  ذرًعا  وضقت  الدراسة  يف  تعّثرت  حيث  الظّن  وخاب  األدبّية.  املوهبة  تصقل 
ويف  االنجليزّية  واللغة  الفلسفة  قسم  بني  أعوام  ثالثة  فقضيت  وأساتذته  والرصف  والنحو 
هذه الفرتة أحيل الوالد عىل املعاش فجأة وكان راتبه موردنا الوحيد تقريًبا فالتحقت مبعهد 
الصحراء  بأقىص  (السلوم)  يف  مدّرًسا  وعّينت  الدبلوم  عىل  وحصلت  علمه  دون  املعّلمني 

الغربّية كعقاب يل عىل نشاطي السيايس الذي طاردين يف كّل تقارير الوظائف.
ويف هذه البقعة الساحرة بني اجلبل والبيداء والبحر.. استعدت نفيس وتفّتحت عيناي 
عىل مزيد من التأّمل والعمق وختّصبت جتربتي الشعرّية واحتواء جتربتي العاطفّية الكربى يف 
هذه املرحلة.. فكتبت ديواًنا هو رباعّيات السلوم وواصلت دراستي بكّلية اآلداب منتسًبا 
ولكن طاردين العروض مرة أخرى ورسبت وفصلت من اجلامعة.. فكانت صدمة كربى 

يل وأليب.
ولكّنه كالعهد به أستاًذا وصديًقا اجتاز يب هذه املرحلة متاًما.. وشحذ من عزميتي وأمن 
بقويل أّنني ال أريد أن أقع يف براثن القوالب اللغوّية.. وإّنام أريد أن أتعّرف عليها وأستكمل 
أدوايت الفنية بال دراسة وال أساتذة أو جامعة والتحقت من جديد باملعهد العايل للخدمة 
االجتامعّية ونلت بكالوريوس اخلدمة االجتامعّية عم ١٩٥٩ ذلك بجانب عميل كمدّرس يف 
مدارس خمتلفة ما بني االسكندرّية وأبو املطامري ورشيد حتى ضقت متاًما بعميل فحملت 
حقيبتي إىل القاهرة حيث عملت بجريدة اجلمهورّية حمّرًرا أدبًيا ومراجًعا ّمث فصلت يف قائمة 
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

فصل يف احلكاية، بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٦.  -١

أوراق الفجر، القاهرة، الدار القومّية، ١٩٦٦.  -٢
اجلديد،  مطبوعات  القاهرة،  تنم،  مل  مرص   -٣
ديوان   .١٩٧٣ للكتاب،  العاّمة  املرصّية  اهليئة 

شعر وطني.

اجلديد،  مطبوعات  القاهرة،  األلوان،  دفرت   -٤

اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٥. دواوين 

شعر من النوع احلّر العامودي.

مسافر إىل األبد، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٥

للكتاب، ١٩٧٩.

روز  مكتبة  القاهرة،  موالي،  يا  الشعر  إّال   -٦

اليوسف، ١٩٨٠.

اجتامعي  أخصائي  لوظيفة  وتقّدمت  الصحافة  وهجرت   (١٩٦٠ (سبتمرب  عام  املفصولني 
ا.. ّمث هجرت الوظيفة ومل  وعّينت بأبو قرقاص الثانوّية باملنيا ّمث أسيوط ّمث موّجًها اجتامعيًّ
بالوظيفة  عميل  وخالل   ١٩٦٢ عام  الوطن  بناء  مبجّلة  وعملت  ففصلت  استقالتي  تقبل 
الغيبة  عن  قليًال  عّوضني  الفّنية  والرؤى  والتجارب  اخلربات  من  بكثري  تزّودت  بالصعيد 

الطويلة عن أضواء العاصمة وحركة النرش فيها.
إىل  وسافرت   ١٩٦١  ،١٩٦٠ عام  مرتني  الشّبان  الشعراء  بجائزة  فزت  ذلك  وخالل 

دمشق يف مهرجان الشعر السنوي.
واستقّر يب املقام يف القاهرة عام ١٩٦٢ وأحرضت أيب وأّمي من االسكندرّية لالقامة 
معي ويف عام ١٩٦٨ صدر قرار مجهوري بنقل مئة صحفي كنت منهم إىل أعامل غري صحفّية 
فنقلت للرتبية والتعليم ثانية ّمث هيئة التأليف ّمث الثقافة اجلامهريّية وتبّددت طاقتي يف الطواف 
والنقل فالتزمت البيت وأعدت قراءة الكثري وكتبت كثًريا من الربامج واألحاديث االذاعّية.
ّمث صدر قرار مجهوري عام ١٩٧٠ بعودة املنقولني إىل أعامهلم األوىل فعدت إىل جمّلة 
االذاعة والتلفزيون حتى اآلن. ويف الفرتة من ١٩٦٦-١٩٧٢ مل أجد سبيًال لنرش دواويني 
حتى أتيح يل نرش ديوان مرص مل تنم أكتوبر ١٩٧٣ ّمث دفرت األلوان ١٩٧٥ يف طبعات شعبّية 

يف سلسلة مطبوعات اجلديد.
مل أتأّثر بشاعر معّين وإّنام طربت لكّل الشعراء من الرشق والغرب والقدامى واملحدثني 
ومل أنضم حلزب أو مجاعة أدبّية أو أنتم ملذهب نقدي معّين أو شّلة بعينها وحرصت أن أظّل 
مستقًال حّر املالمح ولذلك تأّخر نرش دواويني يف حينها. ومل يدرجني كثري من النّقاد يف 

قوائمهم النقدّية. ومل يقّدمني نارش أو ناقد.
كنت وما زلت قارًئا هنًما وملوًال فالتهمت كثًريا من أشعار العرب وتارخيهم وأشعار 
الغرب وفالسفته.. وقدًرا متنّوًعا من التاريخ واالجتامع وعمل النفس والفلسفة وسائر العلوم 

اِإلنسانّية.
القاهرة يف ١٩٨١/٩/٢٨ 
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األعىل  املجلس  القاهرة،  السلوم،  رباعّيات   -٧
للفنون واآلداب، ١٩٨٠.

املعارف،  دار  القاهرة،  العقيق،  هذا  بعض   -٨
.١٩٨٠

الفّالح الفصيح، القاهرة، سلسلة مرسحّيات   -٩
عربّية، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٢. 

مرسحّية شعرّية.
مكتبة  القاهرة،  صغرية،  حّب...  أغنية...   -١٠

غريب، ١٩٨٦.
دار  القاهرة،  الشعر،  جواد  عىل  السفر..   -١١

اهلالل، ١٩٨٧.
مدبويل،  مكتبة  القاهرة،  احلجارة،  عصافري   -١٢

.١٩٩١

ب) دراسات ومقاالت:
الغرباء، القاهرة، الدار القومّية، ١٩٦٦.  -١

دار  القاهرة،  ملاذا؟  الشعراء  أمري  شوقي   -٢
شوقي  أمحد  يف  دراسة   .١٩٧٨ املعارف، 

.(١٨٦٨-١٩٣٢)
أبو الوفا* رحلة الشعر واحلياة، القاهرة، دار   -٣

املعارف، ١٩٧٩.
املعارف،  دار  القاهرة،  شعراء،  لكن  عّشاق   -٤

.١٩٨٠
عن الشعر والشعراء، القاهرة، وزارة الثقافة،   -٥

.١٩٨٩
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اف قَّ أحمد محّمد زين السَّ
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٢٣ تقريًبا يف حلج، اليمن اجلنويب.
وفاته: ٢٠١٠

ثقافته: تعّلم يف حلج.
حياته يف سطور: صحايف يف الكويت منذ سنة ١٩٤٧، عمل يف اخلدمة الدبلوماسّية الكويتّية 

برتبة السفري. وقد انتخب أمني عام لرابطة الكّتاب الكويتّيني سنة ١٩٧٨.

السرية*:
ُولد أمحد السّقاف من عائلة كرمية ونشأ يف حلج، ّمث سافر إىل بغداد وإىل الكويت عام ١٩٤٣ 
فأقام فيها وتزّوج من أهلها. وهو من مؤّسيس الصحافة يف الكويت. لقد مدح فلسطني 
كثًريا يف شعره كام مدح أمري الكويت وقضايا العرب. *[معلومات من جريدة السياسة، 

١٩٨٦/١١/٢٦، ص ٢٢].
بصورة  بالتجديد  أو  التقدمي  باملوقف  الكالسيكية  العربية  القصيدة  صدر  يضيق  ال 
عامة، ألن ما يسمى بالشعر احلديث إذا كان صاحبه رجعًيا فإنه يكون رجعًيا، وإذا كان 
الشاعر تقدميا أو حديثا فإن شعره يكون تقدميا أو حديثا إذا كان الشاعر معاديا للحرية 
فإنه ولو كتب القصيدة احلديثة، فإن شعره سيكون رجعًيا..وهو سيكون كذلك إذا كان 

معادًيا للمرأة وحقوق املرأة. إذا كان معادًيا للتسامح الديني.
فاهًال  شعًرا  كان  إن  شعًرا،  كان  إن  احلديث،  الشعر  جتاه  حتفظ  أي  لدي  ليس  وأنا 

وسهًال به، وإن حتلل يف الكثري من قيود القضيدة العمودية.
لست من الذين يرصون عىل الوزن والقافية عىل االطالق، بل كتبت قصائد كثرية 

بطريقة الشعر احلر.
أنا أفرق بني الشعر احلر والشعر احلديث، هذا رأيي. عندي الشعر احلر ال يلتزم وزًنا 

واحًدا وإمنا يلتزم بالتفعيلة وهيتم باللغة وهيتم امللتقي، إهنا ثالثة أشياء مهمة جًدا.
إن ما يسمى بالشعر احلديث، وهو ما يسود اليوم يف املنطقة العربية بأرسها، هو يف 
أكثره وال أقول يف مجلته شعر ال يفهمه املتلقي فلمن يكتب هذا الشعر؟ لنسميه اصطالحا 

شعرا، ولكن ملن يكتب هذا الشعر؟
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الشعر وحتى النثر، وليس الشعر فقط، جيب، حني يكتب، أن يكتب هلدف، لرسالة 
جيب أن تؤدى. والرسالة تؤدى للجامهري التي تتلقى هذا النتاج وتقرأه، فإن كانت الصلة 
مقطوعة بني هؤالء الذين يكتبون ما يسمى بالشعر احلديث وبني املتلقي، فام الفائدة من 

كتابة هذه الطالسم [...].
فعال  وهو  الشعور،  من  مأخوذ  الشعر  وإن  رسالة  الشعر  أن  يعرف  الذي  فالشاعر 
كذلك، ال شك سيقيم جًرسا بينه وبني املتلقي. الشعر مأخوذ فعال من الشعور وال شعر 

دون إحساس.
ال بد من الشعر وال بد من القرحية التي هي مبثابة آلة التصوير لدى الشاعر.

الشعر له رسالة وإذا مشينا قليال مع هؤالء الذين يقولون أن الشعر الكالسيكي يضيق 
قصيدهتم.  يف  شتى  مسالك  يسلكوا  أن  بإمكاهنم  بأس  ال  بانحرافهم،  بتوجهاهتم،  هبم، 
فوجدت  القوايف  ويف  التفعيالت  يف  وتفننوا  تعمل  كام  األندلس،  يف  أجدادنا  هذا  فعل  لقد 
ملواصفات  الكيل  باخلروج  إال  عليهم  نعتب  وال  نؤاخذهم  ال  نحن  واليوم  املوشحات. 
القصيدة والشعر لو التزموا بيشء من مواصفات الشعر والقصيدة ملا كانت هناك صلة. 
لكنهم خرجوا وأصبحوا هييمون يف واد خاص هبم وهذا الوادي يف اعتقادي إنه غري ذي 
زرع..ولكنه ليس مبكة طبًعا،،لو كان يف مكة لرحل إليه الناس. فهم يف واد ماحل قاحل 
ولذلك عليهم أن حيرتموا أذواق الناس، أذهان الناس. عليهم أن يفهموا أن الشعر رسالة، 
وإن هناك قضايا ساخنة جًدا يف املحيط العريب مل تنته ولن تنتهي. ستبقى هذه قضايا. وقد 
تأيت قضايا أضخم وأهم مما نشاهد اليوم عىل الساحة العربية ألننا مل نستوعب هذه املرحلة 
التي حدثت يف العامل أمجع نحن ما زلنا عىل اهلامش وال نستغرب إذا ما حدثت مفاجأة حمزنة 
يف البالد العربية، ورسالة الشاعر رسالة ذات بال، مهمة جًدا، وعىل الشعراء أن يقدروا 

ذلك وأن يقوموا بواجبهم نحو شعوهبم.
أما الطالسم والضبابيات فإهنا ال تثري أحًدا وال تدفع إىل كفاح أو نضال، وال تؤدي 

إىل يقظة مطلوبة [...].
أنا ال أطالب مجيع الشعراء العرب بأن يتجندوا للقضايا العاّمة. أنا أقول إن البالد العربية 
مقبلة عىل مفاجآت كثرية جًدا ألهنا مل تستعد ملا هو آت، وعىل الشعراء أن ينهضوا لتأدية 
رسالتهم إذا كان هناك من الشعراء من يرى أنه غري ملزم فليذهب حيث يشاء. فليتغزل 
بالنحلة وليخطب يف الزهرة والفراشة لكني أعتقد أن الشاعر جزء ال يتجزأ من املجتمع، 
شأنه شأن غريه. وهو بتكوينه ومبا حباه اهللا من خصوصية صاحب مسؤولية أنا أعتقد أن 
الباري عز وجل منح الشاعر شيًئا مثيًنا جًدا، إال وهو القرحية الشعرية، كثري من األدباء 
والكتاب لدهيم مواهب ولكن الشاعر بالذات بقرحيته يفيض وهو إن أراد أن يثري اجلامهري 

أن يدفعها إىل األمل، إىل النضال، فهو قادر.
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مؤّلفاته:
الكويت،  العرب،  لغة  معرفة  يف  مقتضب   -١

(د.ن)، ١٩٥٠؛ ط ٢، ١٩٨٣. دراسة.
الكويت،  ط ٢،  ١٩٥٤؛  بريوت،  األوراق،   -٢
ديارات  عن   .١٩٧٧ الثقافّية،  الكتب  دار 
عراقي  شاعر  ل٢٥  تراجم  وشعرائها.  العراق 

من العهدين األموي والعّبايس.
الكتاب  دار  بريوت،  اليمن،  من  عائد  أنا   -٣

العريب، ١٩٦٢. دراسة سياسّية.
حكايات من الوطن العريب الكبري، الكويت،   -٤

(د.ن)، ١٩٨٠. أدب الرحلة.
من الكويت إىل أسوان، (د.ن)، ١٩٨٣. أدب   -٥

الرحلة.
رشكة  الكويت،  والقومّية،  العروبة  يف   -٦

الربيعان، ١٩٨٣.

الكويت،  الكويت،  يف  القومي  الوعي  تطّور   -٧
رابطة األدباء، ١٩٨٣.

الكويت،  التورات،  يف  الصهيونّية  العنرصّية   -٨
رشكة الريعان، ١٩٨٤.

أنا عائد من جنوب اجلزيرة العربّية، الكويت،   -٩
مطبعة األنباء، ط ٤ إضافة وتنقيح، ١٩٨٥؛ 

ط ٥، ٢٠٠٢. مقالة.
(د.ن)،  الكويت،  السّقاف،  أمحد  شعر   -١٠
١٩٨٦؛ ط ٢، تضّم مجيع أشعاره حتى مطلع 

.١٩٨٩
صيف الغدر، الكويت، (منشورات املؤلف)،   -١١

.١٩٩٢
قطوف دانية، (د.ن)، ١٩٩٥.  -١٢

الرتاث يف امللح والنوادي واألقبهار واألشعار،   -١٣
(د.ن)، ١٩٩٦.

وألقى  الفرنيس  االستعامر  حتت  تئن  وهي  دمشق  شوقي  أمحد  زار  حني  تذكر  أنت 
شوقي  أهنى  عندما   ..بانوا من  رسم  وانشد  حّلق  ناج  قم  األموي:  املسجد  يف  قصيدته 
قصيدته ضج احلارضون وقاموا مبظاهرات صاخبة جًدا واشتعلت الثورة. كان ذلك عام 
١٩٢٥، وارتكب الفرنسيون تلك احلامقة ورضبوا دمشق بالقنابل. كتب هو قصيدته الثانية: 

...سالم من صبا بردى أرق
اخلالصة أن الشاعر يستطع أن يؤدي رسالة أعظم بكثري مما يستطيعه املذياع والتلفاز، 

املذياع والتلفاز بيد احلكومة.
اجلامهري تتجاوب مع الشاعر احلر، الصادق، غري املتلون الذي له يف كل يوم وجه، 
الشاعر احلق املوهوب يستذيع أن يؤثر يف اجلامهري ويبعث فيها احلامسة والشجاعة واألقدام 
وحب التضحية والفداء. ما زالت منزلة الشاعر قائمة وستبقى قائمة إىل يوم يبعثون [...].

مل  احلر..الطالسم  الشعر  كتبت  احلديث  الشعر  حركة  مع  بالذات  أنا  جتاوبت  وقد 
أكتبها، ال أميل إليها ألنني أوًال ال أريد أن أكتب لنفيس أوًال. أنا إذا كتبت الطالسم 
ميكنني أن أفهم ما كتبت اليوم، ويف الغد ال أفهم ما كتبت..قد أتصور ما كتبت. وأنا شاعر 

ذو رسالة إمنا يتجاوب معي املتلقي ويفهم ما أقول. هذه رسالتي [...].

* [مقتطفات من حوار مع املؤلف يف جملة احلوادث،١٩٩٤/٨/٢٦، ص ٤٨-٤٩].



اف قَّ أمحد حمّمد زين السَّ  ٦٦٠

 

عن املّؤلف:
احلديث،  العريب  الشعر  تاريخ  أمحد:  قبش،   -١
دمشق، ١٩٧١، ص ٤٢٦-٤٢٧. حياة الشاعر 

يف سطور ومنوذج من شعره.

مقاالت:
دراسة  ص ٢٢.   ،١٩٨٦/١١/٢٦ السياسة،   -١
 املّرشد الطفل  قصيدة  نص  عىل  حتتوي 

وقّصة اللقاء بني الشاعر والصبي.

األدب  يف  نقدّية  مقاالت  سعيد:  فرحات،   -٢
العربّية  املؤّسسة  بريوت،  احلديث،  الكويتي 

للدراسات والنرش، ١٩٨١، ص ٤٥-٥٤.



٦٦١ 

وداد السكاكيني
النوع األديب: كاتبة قصص.

والدهتا: ١٩١٣ يف صيدا، لبنان.
وفاهتا: ١٩٩١.

ثقافتها: ختّرجت من الكّلية اِإلسالمّية يف بريوت.
بريوت  يف  وعملها  كفاحها  توّزع  ّمث  سنوات  عرش  مدى  عىل  معّلمة  سطور:  يف  حياهتا 
والقاهرة ودمشق بني التعليم واِإلدارة يف ميدان املؤمترات الثقافّية وشاركت يف املهرجان 
الدويل لشباب العامل والطلبة يف موسكو ١٩٥٧ وزارت جّل بلدان أوروبا الغربّية والرشقّية 
كام زارت يف العامل العريب مرص والعراق وأقامت بسورية ولبنان. متزّوجة وهلا ثالثة أوالد.

السرية*:
ولدُت عام ١٩١٥ يف صيدا- لبنان، وتعّلمت يف بريوت وتزّوجت الدكتور زكي املحاسني 
يف دمشق ّمث أقمنا يف القاهرة حيث حصل زوجي عىل الدكتوراه من جامعتها وكان أّول 
وبعدها  الثورة  قبل  القاهرة  إىل  وعاد  دمشق،  جامعة  يف  أستاًذا  عّين  ّمث  هلا.  موفد  عريب 
ا يف السفارة السورّية ويف اجلامعة العربّية. تفّتح أديب واّتسعت ثقافتي يف مرص  مستشاًرا ثقافيًّ

ونرشت أكثر كتبي فيها.
وكنت عىل احلداثة ومنذ تعّلقت باملطالعة مفتونة بفن القّصة متتّبعة ما طاب يل من 
األدبّية  الصحافة  أنشأت  حّتى  وأخبارها  آثارها  من  الصحف  تقّدم  وما  وحديثها  قدميها 
وكان  الثالثني،  أعقاب  يف  بالقّصة  عنيت  جمّالت  وبريوت  ودمشق  القاهرة  يف  التحررّية 
منها جمّلة الدهور يف لبنان وقد أقامت يف ذلك احلني مسابقة للقّصة كان األّول بني الفائزين 
 ابن األرملة الثالثة: فؤاد الشايب* األديب السوري الراحل عام ١٩٧٠ وعنوان قّصته
القّصة  رائد  تيمور*  وحممود  العربّية  الثورة  أديب  الرحياين  أمني  مها  املسابقة  يف  واحلكامن 

احلديثة عىل ضفاف النيل.
وبعد مسابقة الدهور اشتّدت مهة املكشوف يف حركات التجديد والنقد يف بريوت 
فأقامت مسابقة كبرية يف القّصة كانت أوسع نطاًقا وأبعد مدى ّمما سبقها، تنافس فيها 
والنقد  القّصة  أعالم  من  املحكمون  وكان  الدهور  يف  املتنافسون  بينهم  ومخسون،  تسعة 
ويوسف  فاخوري  وعمر  الدين  تقي  وخليل  البستاين*  افرام  فؤاد  بينهم  لبنان  يف  والبيان 
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غصوب وبطرس البستاين وتوفيق عّواد* وفؤاد حبيش، وكنت وحدي الفائزة باجلائزة 
وحفل التكرمي فاعتززت يف ذايت وصمتي بتقدير هؤالء األعالم لتجربة قصصّية من ناشئة 
يف األدب اقتحمت هذا الباب العريض يف ثقة بنفسها وقلمها، غري أّن هذا الفوز امللحوظ 
باملسابقة الكربى أصابته خيبة املتشاكسني من املتنافسني الذين ضاقوا بتفّوق املرأة فغالطوا 
أنفسهم يف هذه احلقيقة وأغفلوين يف كّل سانحة ومل يكن يف حسباهنم أّن احلّق عّوضني خًريا 
بانتقايل عام ١٩٤٤-١٩٤٥ مع زوجي الدكتور زكي املحاسني إىل القاهرة حيث كانت حياة 
األدب والنقد مزدهرة بأعالمها ونتاجها، متأّلقة بأسامء املشهورين اليوم بالقّصة والرواية 
واملرسحّية وقد أخذت سبيلها إىل االنطالق واِإلبداع بجدارة املواهب الفّنية ومرانة ذوهيا 
نجيب  املعدودين  القصصّيني  طليعة  يف  وكان  والريف،  باملدينة  الصادق،  الواقع  ومياسم 
وباكثري*  اُهللا *،  عبد  احلليم  عبد  وحمّمد  كامل  وعادل  السحار  احلميد  وعبد  حمفوظ* 
ورفاقهم يف جلنة النرش للجامعّيني، ّممن تعاونوا عىل الظهور بآثارهم وال أدري كيف مجعنا 
الرأي واالّتجاه فشملتني عنايتهم بنرش املجموعة القصصّية التي محلتها من دمشق، وكان 
السرية  يف  مقااليت  من  غريها  مع  العريب  والعامل  مبرص  الصحف  أرقى  يف  منشوًرا  بعضها 
والنقد، فأتيح هلا أن تظهر يف كتب، وأن تتبعها منشورات يف القّصة والرواية كتبتها عىل 

ضفاف النيل.
يقرأ  ّمما  أكثر  يكتب  الذي  اجليل  يقرأين  فمل  القليل  إّال  دمشق  إىل  منها  يصل  مل  لكن 
ويسارع إىل النقد قبل أن يتمّرس بفّن من فنون األدب، وهذا شأن املستعجلني يف أكثر 
البالد العربّية، عىل أّن يف الشمول جتّنًيا وجهوًدا، ففي أدباء من اجليل الصاعد مواهب فّنية 
يف القّصة تلوح مالحمها يف آثار الذين مل يرضوا بالسطحي املواج باملحاكاة والتكّلف بل قّدموا 
النتاج القّيم يف تعبريه واّتجاهه وفّنه وقد تتبع هؤالء الدائبون يف البحث بوادر القصصّيني يف 
أدبنا احلديث ووقفوا عىل أطوار التجديد فيها والتقليد، ويف بحثهم عنها تساءل الذين عرفوا 
السابقني يف آثارهم عن جتاريب يف القّصة والرواية وتفّقدوها فمل جيدوها ألّنها بعيدة أو نافذة.
فهل عّيل من حرج إذا استجبت ملن دعاين ِإلعداد هذه املجموعة القصصّية الدمشقّية 

الواقع والطابع يف العادات والتقاليد التي ختففت منها اجلامهري يف وعيها اجلديد؟
ترتاءى يف قصيص أطياف من حلم ودم عاينتها بنفيس وعرفت احلقيقة واألوهام التي 
كانت ختفق يف حياهتا وبيئاهتا وقد تناولتها يف التصوير والتعبري عىل سجيتي وطريقتي لتنضّم 
بالفكر  تطّورنا  ومراحل  وجتاربنا  أدبنا  يف  الواقعّية  القصص  من  أمثاهلا  إىل  املجموعة  هذه 

واملجتمع.
وال بّد من عودة ِإلكامل ما كتبت يف القّصة والرواية يف تطّلعاتنا لتحرير هذا املجتمع 
من معوقات انطالقه يف بنائه احلديث فقد طويت هذه األوراق حّتى يلوح األمل بنرشها، 

فأرجع إليها وأتابع فصوهلا.
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ولعّل القارىء املستطلع يتقّبل املعذرة يف تقدمي ما وصلت إليه يدي من قصيص املطوّية، 
وإّني ألعاهده عىل موافاته بحقيقة الفّن القصيص وذويه يف أدبنا وبالدنا، وقد رافقت تطّور 
هذا الفّن وعرفت أقالمه عىل اختالف ألواهنا وآثارها، فإىل لقاء قريب يف القصص ودراسة 
جتردية لتطّورها ومآخذها فقد تعّددت الوجهات واضطربت اآلراء، وال بّد من التصّدي 

ملا جتاىف عن الصواب إيثاًرا للحقيقة والواقع يف أدبنا احلديث.

* [نقلت عن مقّدمة املؤّلفة لكتاهبا: أقوى من السنني]

 

مؤّلفاهتا(١):
أ) قصص:

مرايا الناس، القاهرة، جلنة النرش للجامعيني،   -١
.١٩٤٥

الفكر  دار  القاهرة،  والنخيل،  النيل  بني   -٢
العريب، ١٩٤٨.

روز  القّصة  نادي  القاهرة،  املرفوع،  الستار   -٣
اليوسف، ١٩٥٥.

نفوس تتكّلم، القاهرة، دار املعارف، ١٩٦٢.  -٤
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  السنني،  من  أقوى   -٥

العرب، ١٩٧٨.

ب) روايات:
الفكر  دار  القاهرة،  اخلطوب،  بنت  أروى   -١

العريب، ١٩٥٠.
العريب،  الفكر  دار  القاهرة،  املحّرم،  احلّب   -٢

.١٩٥٥

ج) دراسات ومقاالت:
اخلطرات، بريوت، ١٩٣٢.  -١

القاهرة،  الشهداء،  وأخوات  املؤمنني  أّمهات   -٢
دار الفكر العريب، ١٩٤٧. ط٢، موّسعة، حتت 
عنوان أمهات املؤمنني وبنات الرسول، ١٩٦١. 
أنصاف املرأة، دمشق، مطبعة الثبات، ١٩٤٧.  -٣

الثبات،  مطبعة  دمشق،  بياض،  يف  سواد   -٤
.١٩٥٩

نساء شهريات من الرشق والغرب، القاهرة،   -٥
باالشرتاك  سرية   .١٩٥٩ فرانكلني،  مؤّسسة 

مع متارض توفيق.
نقاط عىل احلروف، نقد وتعقيب، القاهرة،   -٦
ملحّمد  مقّدمة  مع   .١٩٦٤ العريب،  الفكر  دار 

مندور*.
املعارف،  دار  القاهرة،  املتصوفة،  العاشقة   -٧
حياة  يف  دراسة   .١٥١ رقم   ،اقرأ سلسلة 
(القرن  البرصة  من  العدوية  رابعة  وشخصّية 

الثاين هجري).
الفكر  نوابغ  سلسلة  القاهرة،  أمني،  قاسم   -٨

العريب، دار املعارف، ١٩٦٥.
دار  القاهرة،  وآثارها،  حياهتا  يف  زيادة  مي   -٩

املعارف، ١٩٦٩.
واجلامهري،  اِإلبداع  أديب  فاخوري،  عمر   -١٠
اهليئة   ،العرب أعالم  سلسلة  القاهرة، 
املرصّية العاّمة للتأليف والنرش، ١٩٧٠. سرية 

ودراسة.
الثقافة،  دار  دمشق،  احلصيد،  يف  شوك   -١١

.١٩٧٩
دمشق،  وفًنا،  وسعًيا  وعًيا  العرص،  سابقات   -١٢

الندوة الثقافّية النسائّية، ١٩٨٦.

أعطتها  التي  والعناية  لإلهتامم   (IFEAD (دمشق،  أوتوسون - بيطار  أسرتيد  السيدة  نشكر  مالحظة:   (١)
لتصحيح وتوسيع قائمة املؤلفات هذه.
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سطور تتجاوب: مقاالت يف األدب والنقد،   -١٣
دمشق، اّتحاد الكتاب العرب، ١٩٨٧.

عن املؤّلفة:
املعارص  العريب  األدب  سامي:  الكيايل،   -١
دار  القاهرة،   ،١٨٥٠-١٩٥٠ سورية:  يف 

املعارف، ١٩٦٨، ص ٤١٠-٤١٤.
 ،(١٩٧٧)  ٧٣-٧٥ رقم  األديب،  املوقف   -٢
وقائمة  املؤّلفة  حياة  عن  نبذة  ص ١٨٠. 

مبؤّلفاهتا.

مقاالت:
املعرفة، ١٦٨، شباط ١٩٧٦، ص ١٨٧، تعليق   -١

عن الكتاب، النساء يف سوريا.
وليد  ص ٢٨،   ،١٩٧٩ حزيران  األداب،   -٢
السورية،  القصرية  القصص  عن  إخاليص 
ألفت  سكاكيني،  وداد  نساء:  من  املكتوبة 
االدلبي*، سلمى احلّفار الكزبري*، كوليت 

خوري*، غادة السّمان*.



٦٦٥ 

وت كُّ حمدي سّيد أحمد السَّ
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٣٠ يف تفاهنا العزب، حمافظة الغربّية، مرص.
ثقافته: تلّقى علومه االبتدائّية واملتوّسطة والثانوّية يف معهد طنطا األزهري الديني، طنطا؛ 
العلوم،  دار  كّلية  دخل  ١٩٤٧-١٩٥٢؛  الديني،  األزهري  القاهرة  فمعهد  ١٩٤٢-١٩٤٦؛ 
جامعة القاهرة، ١٩٥٢-١٩٥٥؛ فمعهد الرتبية العايل للتعليم، جامعة عني شمس، القاهرة، 

١٩٥٥-١٩٥٦؛ حائز شهادة الدكتوراه من جامعة كمربدج، انجلرتا، ١٩٦٥.

األدب  مدّرس  ١٩٦٥-١٩٧٠؛  القاهرة،  جامعة  العلوم،  بدار  حمارض  سطور:  يف  حياته 
بجامعتّي  العليا  والدراسات  األبحاث  عىل  مرشف  بالقاهرة.  األمريكّية  باجلامعة  احلديث 
عني شمس والقاهرة. عضو جلنة القّصة مبجلس الثقافة، وجلنة منح جوائز الدولة للقّصة، 
وعضو دار األدباء ورابطة األدب احلديث. أستاذ زائر بجامعة كاليفورنيا بربكيل، ١٩٧٣-
١٩٧٤؛ وبجامعة واشنطن (الدولة) يف سياتل (Seattle). ١٩٧٦ شارك بتأسيس سلسلة 
ولبنان  السودان  إىل  سافر  مرص)  يف  املعارص  األدب  (أعالم   ببليوغرافّية نقدّية  بيوغرافّية 
والنمسا  وايطاليا  واملانيا  وفرنسا  األمريكّية  املّتحدة  والواليات  الربيطانّية  املّتحدة  واململكة 

وبلجيكا والسويد والنرويج. متزّوج وله ابنان.

السرية:
ولدُت يف قرية تفاهنا العزب مبحافظة الغربّية. نشأت فيها النشأة العادية بكتاب القرية ّمث 
املدرسة االبتدائّية ّمث التحقت باألزهر ّمث انتهيت منه ودخلت دار العلوم وختّرجت منها. 
وقرأت األّيام لطه حسني* وقرأت كثًريا من الشعر. ّمث عملت بوزارة الثقافة لفرتة حيث 
وجدت ما يسّمى باملستشارون الثقافّيون والسلسلة الثقافّية ولذلك وردت علينا كتب أدبّية 
عديدة باِإلضافة إىل سلسلة الكتب الثقافّية واملخطوطات لنحكم عىل مدى صالحيتها للنرش 
وهذه كانت مبثابة أّول مواجهة نقدّية مع النصوص بعد ذلك سافرت يف بعثة اىل انجلرتا. 
فدرست الرواية وأنا يف اخلارج ونشأت لدّي فكرة ساعدتني عىل االنفتاح الفكري والثقايف 
الواسع. وبدأت حماولة تقنني ما أقرأ. ويف انجلرتا بدأت أكتب مقاالت تصدر يف مرص ولبنان.
ّمث عدت ألعمل بالتدريس باجلامعة وهذا أّدى إىل دراسة مستفيضة للنصوص واحلياة 

النقدّية. تزّوجت بعد عوديت من اخلارج مبارشة وأنجبت ولدين.
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مؤّلفاته:
املؤّلف  قّدمها  أطروحة  االنجليزّية،  باللغة   -١

للدكتوراه:
The Egyptian novel and its main trends 
from 1913-1952, Cairo, The American 
University Press, 1971.

مرسحّيات الفصل الواحد املرصّية، القاهرة،   -٢
املعارص،  املرصي  األدب  أعالم  سلسلة 
 .١٩٧٣ األمريكّية،  اجلامعة  القاهرة، 

باالشرتاك مع مارسدن جونز.
سلسلة  مرص:  يف  املعارص  األدب  أعالم   -٣
حسني،  طه   -١ ببليوغرافّية:  نقدّية  بيوغرافّية 
بالقاهرة.  األمريكّية  اجلامعة  مطبعة  القاهرة، 

باالشرتاك مع مارسدن جونز.
 ،(١٨٩٠-١٩٤٩) املازين  القادر  عبد  إبراهيم   -٤
باجلامعة  العربّية  الدراسات  مركز  القاهرة، 
أعالم  بسلسلة  الثاين   .١٩٧٩ األمريكّية، 
ملصطفى  مقّدمة   .املعارص املرصي  األدب 

نصيف.

عبد الرمحن شكري (١٨٨٦-١٩٦٥)، القاهرة،   -٥
األمريكّية،  باجلامعة  العربّية  الدراسات  مركز 
١٩٨٠. الثالث بسلسلة أعالم األدب املرصي 

.املعارص
مركز  القاهرة،   ،(١٨٨٦-١٩٥٤) أمني  أمحد   -٦
األمريكّية،  باجلامعة  العربّية  الدراسات 
١٩٨١. الرابع بسلسلة أعالم األدب املرصي 

.املعارص
 ،(١٨٨٩-١٩٦٤) العّقاد  حممود  عّباس   -٧
باجلامعة  العربّية  الدراسات  مركز  القاهرة، 
اخلامس  جمّلدين،  يف   ،١٩٨٣ األمريكّية، 

.أعالم األدب املرصي املعارص بسلسلة
مكتبة  القاهرة،  والنقد،  األدب  يف  دراسات   -٨

األنجلو املرصّية، ١٩٩٠. مقاالت.
نقدي،  ومدخل  بيبليوغرافية  العربية:  الرواية   -٩
١٨٦٥-١٩٩٥، ٥ جملدات، القاهرة/نيويورك، 

اجلامعة األمريكية، ٢٠٠٠.
الدار  مكتبة  احلديث،  العريب  االدب  قاموس   -١٠

العربية للكتاب، ٢٠٠٨.

يف  حسًنا  استقباًال  ولقي  االنجليزّية  باللغة  املرصّية  القّصة  يل  صدر  كتاب  أّول  كان 
أقوم  وحالًيا  حسني  طه  عن  يل  كتاب  وثاين  مقاالت.  عّدة  كتبت  ّمث  واخلارج  الداخل 

بسلسلة دراسات عن كتاب القرن العرشين.
وهدف ذلك تسهيل البحث اجلاد للدارسني يف الداخل واخلارج بشكل أكرب واالقتصاد 

يف الوقت واجلهد يف أّي مكان.
ولقيت نجاًحا كبًريا وكتب الكثريون عنها يف اخلارج والداخل وهناك أحاديث عن 

املقاالت املتخّصصة باالذاعة والتلفزيون والصحف اليومّية بجانب املجالت املتخّصصة.



٦٦٧ 

نبيل بدر سليمان
النوع األديب: روائي، ناقد.

والدته: ١٩٤٥ يف برج صافيتا، سورية.
يف  واملتوّسطة  ١٩٥٠-١٩٥٥؛  حديدة،  حديدة،  مدرسة  يف  االبتدائّية  علومه  تلّقى  ثقافته: 
ثانوّية طرطوس للبنني، ١٩٥٥-١٩٥٩؛ والثانوّية يف مدرسة الالذقّية الثانوّية، ١٩٥٩-١٩٦٢؛ 

دخل جامعة دمشق، قسم اللغة العربّية، ١٩٦٣-١٩٦٧.

حياته يف سطور: مدّرس يف قرية البوري، ّمث مدّرس ومدير يف الرّقة. مدّرس يف دار املعّلمني 
يف حلب. عضو نقابة املعّلمني واّتحاد الكّتاب العرب (دمشق) واّتحاد الكّتاب والصحفّيني 
الفلسطينّيني، ١٩٧٩. زار كًال من العراق (١٩٧٢) ولبنان (١٩٧٩) واملغرب (١٩٨٠) واليمن 

(١٩٨٠) ومرص (١٩٧١-١٩٧٧). أقام بفرنسا مخسة أشهر، ١٩٨٠. متزّوج وله ابن وابنة.

السرية:
ولدُت يف ١٩٤٥/١/٢٠ يف برج صافيتا حيث كان والدي يعمل يف الرشطة. وقد ترعرعت 
حيث  جبلّية  منطقة  البوري  قرية  عىل  أترّدد  كنت  كام  عمله  مناطق  يف  والدي  مع  متنّقًال 
موطن أرسيت، وفيها تعّلمت القرآن عىل يد جّدي وشقيقه ومها شيخان وأكملت تعليمي 
االبتدائي عام ١٩٥٥ يف إحدى قرى محص، وتعليمي االعدادي عام ١٩٥٩ يف طرطوس 
أن  آمل  وكنت  صناعّية  ثانوّية  يف  درست  حيث  الالذقّية  يف   ١٩٦٢ عام  الثانوي  وتعليمي 
أتابع دراستي العليا يف اهلندسة لكن أحوال أهيل املادّية حالت دون ذلك، وهكذا عدت 
ابتدائّية  مدرسة  يف  بالوكالة  معّلًما  عملت  ّمث   ١٩٦٣ عام  ونلتها  العلمّية  الثانوّية  فدرست 
بقريتي البوري وتابعت دراستي اجلامعّية - قسم اللغة العربّية حتى ختّرجت عام ١٩٦٧ حيث 
انتقلت إىل الرّقة رشقي سورية، مدّرًسا ومديًرا حتى عام ١٩٧٢ إذ انتقلت إىل حلب ومل 
ألبث أن غادرهتا ألداء اخلدمة اِإللزامّية ١٩٧٣-١٩٧٥ ّمث عدت إليها مدّرًسا يف دار املعّلمني 
وأخًريا انتقلت إىل الالذقية عام ١٩٧٨ وعملُت عاًما واحًدا يف دار املعّلامت ّمث أخذت إجازة 
بال راتب وغادرت سورية إىل بريوت لعّدة شهور تابعت بعدها سفري إىل املغرب ففرنسا 
حيث أقمت عّدة شهور يف مدينة تور أمكن لغتي الفرنسّية وبعد عوديت يف صيف ١٩٨٠ 
رحت أعمل مع زوجتي يف مكتبة كّنا قد افتتحناها يف الالذقّية منذ العام ١٩٧٩ ولعّلي ال 

أعود إىل التعليم بعد ذلك أبًدا.



نبيل بدر سليامن  ٦٦٨

 

مؤّلفاته:
أ) روايات:

بنداح الطوفان، دمشق، دار األجيال، ١٩٧٠.  -١
السجن، بريوت، دار الفارايب، ١٩٧٢.  -٢

ثلج الصيف، دمشق، دار األجيال، ١٩٧٣؛   -٣
ط ٢، دار احلوار، ١٩٩٤.

اجلديدة،  الثقافة  دار  القاهرة،  حرمايت،   -٤
.١٩٧٧

املسّلة، بريوت، دار احلقائق، ١٩٨٠.  -٥

هزائم مبكرة، دمشق، اّتحاد الكّتاب العرب،   -٦
.١٩٨٥

قيس يبكي، الالذقّية، دار احلوار، ١٩٨٨.  -٧
دار  الالذقّية،  األرشعة،  الرشق:  مدارات   -٨

احلوار للنرش والتوزيع، ١٩٩٠.
دار  الالذقّية،  نعش،  بنات  الرشق:  مدارات   -٩

احلوار للنرش والتوزيع، ١٩٩٠.

دار  الالذقية،  الشقائق،  الرشق:  مدارات   -١٠

احلوار، ١٩٩٣.

رّبام كان يف رأس املؤثرات التي أعيها والتي تركت بصامهتا يف تكويني هذه:
أّن  أزعم  إّنني  االجتامعّية.  العالقات  وتعّدد  اِإلقامة  أماكن  وتنّوع  الدائم  والدي  تنّقل 
ذلك قد أورثني ولًعا كبًريا بالسفر ومقدرة كبرية عىل بناء العالقات االجتامعّية واالنسجام 

النفيس مع شتى األوساط.
زواج والدي من زوجتني (وأنا ابنه األّول) وإنجابه عرشين أًخا وأخًتا.

اهتامم جّدي ووالدي بتعليمي، ومطالعايت يف املرحلة االعدادّية حتى أوقعتني القراءة 
يف املرض.

فرتة الوحدة السورّية املرصّية حيث كنت يف دراستي الثانوّية حماًطا بلفيف من األصدقاء 
البعثيني.

فرتة إقامتي يف الرّقة وحلب وصلتي الوثقى بأصدقاء مناضلني فلسطينّيني وماركسّيني.
زواجي عام ١٩٦٩.

جتربتي يف بريوت وفرنسا.
لست أدري إن كان يف كّل ما تقّدم ما يعني تقدمي قّصة حيايت بأسلويب الشخيص. 
األرجح: ال. فحيايت احلقيقّية أعيشها وأعجز يف التعبري عنها. رّبام كان يف روايتي األوىل 
بنداح الطوفان بعض ما يّتصل بجانب حيايت الريفي وبدايايت السياسّية والعاطفّية، ورّبام كان 
يف رواية السجن بعض ما يّتصل بالوحدة السورّية املرصّية والشيوعّيني والنضال والقمع، 
واخليارات  االلزامّية  واخلدمة  ترشين  بحرب  يتصل  ما  بعض  املسلة  رواية  يف  كان  ورّبام 
الفكرّية والسياسّية األخرية.. ورّبام كان أيًضا يف دراستي األدبّية والعاّمة بعض ما يّتصل 
باجلانب اجلدايل (النضال الفكري) من حيايت.. بيد أّنه هيّمني قبل ذلك وبعده أن أؤّكد أّن 
حيايت هي ما أعيشه، وما أحرص عىل أن أعيشه، فأكتب عن بعضه أو ال أكتب، ولكّني 

أرغب بقّوة أن أمتّكن من الكتابة عن حيايت قبل أن أموت.
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ب) دراسات ومقاالت:
-١٩٦٧ سورية،  يف  واألدب  االيديولوجية   -١

 .١٩٧٤ خلدون،  ابن  دار  بريوت،   ،١٩٧٣
نقد أديب. باالشرتاك مع بو عيل ياسني.

النسوية يف الكتاب املدريس السوري، ١٩٦٧-  -٢
واِإلرشاد  الثقافة  وزارة  دمشق،   ،١٩٧٦

القومي، ١٩٧٨.
 ،١٩٧٥-١٩٧٧ سورية،  يف  ثقافّية  معارك   -٣
بريوت، دار ابن رشد، ١٩٧٩. باالشرتاك مع 

بو عيل ياسني.
دار  بريوت،   ،١ ج  سورية،  يف  األديب  النقد   -٤

الفارايب، ١٩٨٠.
دمشق،   ،١٩٦٧-١٩٧٧ السورّية،  الرواية   -٥

وزارة الثقافة واِإلرشاد القومي، ١٩٨٢.
دار  بريوت،  األديب،  النقد  نقد  يف  مسامهة   -٦

الطليعة، ١٩٨٣.
الرواية  يف  دراسات  والعامل،  الذات،  وعي   -٧
العربّية، الالذقّية، دار احلوار، ١٩٨٥؛ ط ٢، 

دار احلوار، ٢٠٠١.
ابن  دار  عامن،  وااللتزام،  الواقعّية  يف  أسئلة   -٨

رشد، ١٩٨٦.
الكتاب  يف  بحث  السلطة:  أيديولوجّية   -٩
 .١٩٨٨ احلوار،  دار  الالذقّية،  املدريس، 

بحث. (انظر رقم ٨ /روايات).
يف اِإلبداع والنقد، الالذقّية، دار احلوار للنرش   -١٠
والتوزيع، ١٩٨٩. مقاالت أّلفت بني ١٩٨٥-

١٩٨٨: ط ٢، دار احلوار، ٢٠٠١.
دراسة  اِإلسالمي،  العريب  والرتاث  املاركسّية   -١١
للنزعات املادية (حلسني مرّوة)، الالذقّية، دار 

احلوار، ١٩٨٩.
بريوت،  هواجس،  تقل:  ال  قلت...  مهام   -١٢

رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش. مقاالت.
دار  الالذقية،  والسالم،  الظالم  بني  الثقافة   -١٣

احلوار، ١٩٩٦. دراسات.
احلوار،  دار  الالذقّية،  الروائي،  البيان  مبثابة   -١٤

.١٩٩٨

الرواية العربّية: رسوم وقراءات، جيزة، مركز   -١٥
احلضارة العربية، ١٩٩٩.

الرواية واحلرب، القاهرة، اهليئة املرصية العاّمة   -١٦
للكتاب، ١٩٩٩.

حواريات الواقع واخلطاب الروائي، الالذقّية،   -١٧
دار احلوار، ١٩٩٩.

الكّتاب  احتاد  دمشق،  واالستجابة،  الكتابة   -١٨
العرب، ٢٠٠٠.

فتنة الرسد والنقد، دار احلوار، ٢٠٠٠.  -١٩
احتاد  دمشق،  الرواية،  وشواغل  مجاليات   -٢٠

الكّتاب العرب، ٢٠٠٣. 

ج) مؤلفات أخرى:
رشقّيات،  دار  القاهرة،  العرش،  أطياف   -١

.١٩٩٥
سرية القارئ، الالذقّية، دار احلوار، ١٩٩٦.  -٢

١٩٩٨؛  احلوار،  دار  الالذقّية،  العشق،  جماز   -٣
ط ٢، دار احلوار، ٢٠٠١.

املتن املثّلث، الالذقّية، دار احلوار، ١٩٩٩.  -٤

سمر الليايل، الالذقّية، دار احلوار، ٢٠٠٠.  -٥
أقواس يف احلياة الثقافية، دار احلوار، ٢٠٠١.  -٦

احلوار،  دار  الالذقّية،  االحتفاء،  كتاب   -٧
.٢٠٠٢

يف غيابه، الالذقّية، دار احلوار، ٢٠٠٣.  -٨

عن املؤّلف:
الرواية  يف  مالمح  روحي:  سمر  الفيصل،   -١
العرب،  الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  السورّية، 

.١٩٧٩
أو  سليامن  نبيل  (حمرر):  وسيني  األعراج،   -٢
الرشوق،  دار  عّمان،  الكتابة،  من  قرن  ربع 

.١٩٩٦

مراجعات الكتب:
عن   ،٨٥ ص.   ،١٩٩٤ نيسان/أيار  اآلداب،   -١

مدارات الرشق: بنات نعش.
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 ،١٤٤ ص.   ،١٩٩٨ األول  ترشين  االبداع،   -٢
عن جماز العشق.

مقاالت:
يف  (بغداد)،  اجلمهورّية  جلريدة  امللحق   -١

١٩٧٣/٨/٢٤ و١٩٧٤/٦/١٤.
امللحق األديب جلريدة املحّرر (الدار البيضاء،   -٢

املغرب)، أيار ١٩٨٠.
املسرية (بريوت)، كانون الثاين، ١٩٨٠.  -٣

مقابالت:
البعث، ٢٠٠٢/١٠/٢٣، ص ٩.  -١

السياسة، ٢٠٠٢/١١/٢٩، ص ٢٥.  -٢
احلياة، ١٩٩٤/٦/٢٦، ص ١٩.  -٣

السياسة، ١٩٩٥/١٠/٢١، ص ١٧؛ ١٩٩٩/٧/٢٦،   -٤
ص ١٧.



٦٧١ 

غادة السّمان
النوع األديب: كاتبة قصص، روائّية.
والدهتا: ١٩٤٢ يف الشامّية، سورية.

ثقافتها: تلّقت علومها االبتدائّية يف معهد الليسيه الفرنيس، دمشق؛ وتابعت املتوّسطة والثانوّية 
السورية،  اجلامعة  من  االنكليزّية  اللغة  يف  ليسانس  نالت  دمشق؛  احلكومّية،  املدرسة  يف 
بعض  بدأت  بريوت.  يف  األمريكّية  اجلامعة  من  االنكليزي  األدب  يف  وماجستري  دمشق، 

الدروس يف جامعة لندن ولكّنها مل تكملها؛ حصلت عىل دكتوراه من جامعة القاهرة.

حياهتا يف سطور: صحافّية يف االسبوع العريب، واحلوادث وغريها من املجّالت العربّية. 
العاّمة.  ومديرهتا  السّمان  غادة  منشورات  دار  مؤّسسة  قصرية.  لفرتة  الكويت  يف  مذيعة 

متزّوجة.

السرية*:
أّمي ال أذكر عنها شيًئا غري زيارتنا كّل عام إىل قربها يف الالذقّية. أيب احتّل طفولتي. كنت 
أالزمه وأسمع أحاديث الكبار دون أن أفهم بوضوح ما يدور. أّول متّرد يل كان يف صّف 
احلضانة. أذكر أّنني حّرضت رفيقة يل عىل اهلرب من املدرسة. ال أذكر بوضوح طفولتي 
االجتامعّية. كّنا نعيش يف بيت صغري. الصورة األساسّية التي حتتّل رأيس يف تلك الفرتة وهي 
ا). كانت لديه صفات  ا يعمل باستمرار ويكتب (كان أستاًذا جامعيًّ صورة والدي منكبًّ
ذلك اجليل الرائع من الرجال الذين يرّوضون جسدهم عىل نوع من الصدقّية واِإلرادة وكان 
حياول نقل ذلك إّيل منذ الطفولة. كان والدي فقًريا وعصامًيا وكادًحا. استطاع أن يتعّلم 
ا معيًدا لكّلية احلقوق بدمشق طيلة عرش سنوات ّمث رئيًسا للجامعة  ويصبح أستاًذا جامعيًّ

فوزيًرا للرتبية [ص ٢٦-٢٧].
يف بيتنا الطيني بقرية الشامّية عشت سنوات املراهقة األوىل. كان عاملي جمموعة من 
الصبيان الفّالحني الذين رفضوين يف البداية ألّنني (بنت) ّمث قبلوا بضّمي إىل العصابة بعد أن 

أثبتت جداريت يف ميدان مسك السالطعني ّمث األفاعي الصغرية. [ص ٢٨].
ال أذكر مغامرايت األوىل مع احلرف. ال أستطيع أن أتذكر يوًما مل أكن أعرف فيه القراءة 
والكتابة، أعرف أّنني تعّلمت الفرنسّية كأّول لغة ّمث العربّية والقرآن ليستقيم لساين. وإّني 
عاجزة عن اهلبوط درجة إضافّية إىل قعر بئر الذاكرة، إىل مرحلة ما قبل األبجدّية. القراءة 
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صّح  إذا  الثانية  املرحلة  املحّرمات.  قراءة  أعشق  كنت  أّنني  وأعرتف  ساحًرا،  شيًئا  كانت 
تقسيم بئر الذاكرة إىل درجات ومراحل ورساديب منفصلة، هي مرحلة الثانوي واجلامعة. 
ورغم القسوة املتقّشفة يف تربية والدي وحرصه عىل اغراقي بقراءات الرتاث العريب والشعر 

األجنبي فقد كنت مراهقة ملتهبة وشديدة اجلرأة.
أرغمني  وأنه  خصوًصا  الفرتة،  تلك  يف  بوالدي  واصطدمت  ومتحدية  رشسة  كنت 
عىل دراسة (الفرع العلمي) كي أكون طبيبة ومل أكن أرغب يف ذلك، وقد نلت البكالوريا 
العلمّية من مدرسة التجهيز ّمث أعلنت العصيان وقّررت دراسة األدب االنجليزي وفعلت 

[ص ٢٩-٣٠].
حني انتسبت إىل اجلامعة كان والدي عميًدا لكلية احلقوق وكان ذلك لسعد حّظي، 
ألّن زمالئي كانوا يعاملونني انطالًقا من ذلك. هكذا خّيل إّيل يف البداية حني الحظت أّنهم 
باستمرار يرتكونني خارج كّل النشاطات احلزبّية السياسّية يف الوسط الطّاليب. ّمث اكتشفت 
حقيقة أشّد إيالًما وهي قصور الشّبان اجلامعّيني بصورة عامة يف إدخال املرأة جدًيا إىل حرم 
العمل الثوري (ص ٣١) يف أوائل عام ١٩٦٤ وصلت إىل بريوت ألتابع دراسة املاجستري يف 

األدب االنكليزي يف اجلامعة األمريكّية [ص ٣٣ ومقابلة].
القيمة الوحيدة التي أنشأين عليها والدي هي العمل. فقد كنت امرأة منذ كنت طالبة 
جامعّية.. وإىل جانب دراستي عملت كموّظفة يف مكتبة، وأستاذة انكليزي يف مدرسة ثانوّية 
بدمشق وعرفت االستقالل االقتصادي منذ سن املراهقة (ص ٣١) عندما جئت إىل بريوت 
عملت يف البداية أستاذة يف مدرسة املرحوم (شاريل سعد) يف الشويفات. ّمث وجدت عمًال 

ا كانت ظرويف [ص ٣١]. يف الصحافة جمّلة االسبوع العريب [مقابلة] ومن يومها وأنا أعمل أيًّ
أّول قّصة رغبت يف نرشها وفعلت كان اسمها من وحي الرياضّيات نرشهتا يف جمّلة 
املدرسة الثانوّية. ملاذا؟ رّبام ألثبت ألساتذيت يف اللغة العربّية يومئذ (السّيدة ن. ر) أّن ظنوهنا 
من  الداخيل  موقفي  تعزيز  يف  كبًريا  أثًرا  األستاذة  لتلك  كانت  حمّلها.  يف   موهبتي حول 
الكتابة  يف  وأّن  العلمّية،  البكالوريا  دراسة  عىل  مرغمة  شبه  أّنني  تعرف  وكانت  األدب، 

تكمن فعالّيتي احلقيقّية. أفكر هبا اآلن بحنان وأفتقدها [ص ٣٥].
األّول  اصطدامي  بعد  كالنار،  الكاوي  املثلج  الصحو  دخلت  عمري  من  العارشة  يف 
بالسلطة: كنت عائدة من املدرسة بعد يوم طويل أوقفونا فيه منذ الصباح أمام أبواب إحدى 
املؤّسسات ويف الشارع ألّن حاكم بلدنا قادم للزيارة. وبعد انتظار طويل مّر (االمرباطور) ومل 
يلتفت إلينا ومل يبتسم ومل يسّلم. لقد شعرت يومها بالذّل وبالقهر. ملاذا استعملوين كتمثال، 
وملاذا ّمت استخدامنا كديكورات حّية؟ كانت تلك أّول مرة أحقد فيها عىل السلطة. تلك 
الشهّية الطفولّية إىل العدالة والدميقراطية مل تفارقني يوًما، وظّلت تالزمها نظرة إىل احلاكم 
التي كانت تتحّول إىل كراهية متأّججة يف ظّل املراحل التارخيّية القمعّية. وقد دعيت فيام بعد 
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الطوفانات املتعاقبة التي نحياها يف سورية. تلك الصورة املضطربة مل تكن راضية عن العامل 
الذي فتحت عيني عليه منذ طفولتي. وكنت أمتّنى أن يتبّدل بصورة ما. كّل ما حويل كان 

يبدو مزوًرا ومفروًضا عّيل وكنت عاجزة عن االنسجام مع (واقع احلال) [مقابلة ص ٨٤].
ا ألّنني من محلة الشهادات  صيف ١٩٦٦ توّفي والدي. حكمت بالسجن ٣ أشهر غيابيًّ
العالية بسورية وغادرهتا دون اذن. ّمث إبالغي النبأ وكنت يف لندن. ّمث طردي من عميل الذي 
كنت أعتاش منه مبراسلة إحدى املجّالت اللبنانّية. وقعت بيني وبني ما تبّقى من أرسيت 
قطيعة عائلّية سببها رغبتي باالستقالل التام واحلرية وكان معنى ذلك انقطاع أي مصدر 
وخمتلف  لبنان  بني  متنّقلة   ٦٩  ،٦٨  ،٦٧  ،١٩٦٦ سنوات  عشت  [ص ٤١].  عني  متوييل 
البلدان األوروبّية أعمل وأعيش كأي شابة وحيدة. هذه السنوات هي التي كّونتني وهي 
فهمت  تلك..  الرصاع  سنوات  يف  تعّلمته  حًقا  تعّلمته  ما  كّل  احلالّية.  غادة  صنعت  التي 
خالهلا معنى أن يكون اِإلنسان طريًدا ووحيًدا ومهّدًدا بالسجن وبال أّي سند يف العامل. 
االجتامعي،  املركز  األرسة،  محاية  بلدان  يف  غريبة  الناس  واجهت  السنوات  تلك  خالل 
النقود. كان أمس ما اكتشفته تفاهة مفاهيم املجتمع الدمشقي البورجوازي الذي كان 

يعرتيني يف تلك السنوات امرأة هالكة، وكنت يف احلقيقة امرأة بدأت حتيا [ص ٤٢].
جئت إىل بريوت ألّنها متّثل يل واحة احلرّية العربّية. قد تكون لدينا مآخذ ال حتىص 
عىل هذا البلد، ولكن باملنظار النسبي وضع احلرّية يف لبنان أفضل من وضعها حولنا. لبنان 

جزيرة احلّرية. [مقابلة، ص ٨٧].
قضية الثورة ككل، والثورة اجلنسّية كجزء منها، صارت يف نفيس نتيجة تفاعل 
ا أّنني بّت أؤمن بأّن الثورة  احلياة والثقافة مًعا... الثورة تنبت يف داخل القلب، وليس رسًّ
اجلنسّية (أّي مفاهيمنا التقليدّية عن العّفة واألخالق) هي جزء ال يتجزأ من ثورة الفرد 
العريب النتزاع بقية حّرياته من فّك االستالب: حّرياته االقتصادّية، والسياسّية وحرّية الكالم 

والكتابة والتفكري [ص ٣٣].
علنًيا  حضوًرا  أمتّنى  ومسؤولة،  فاعلة  جيعلها  املجتمع،  يف  خمتلًفا  وجوًدا  للمرأة  أمتّنى 
واضًحا أرى نقطة االنطالق: أن تعمل املرأة حًقا وأن يكون العمل مفتاح وجودنا كام هو 
بالنسبة للرجل. أشعر باستمرار بالرغبة يف تغيري وجود املرأة (الوجودي) ورفع حضورها إىل 
مستويات أعىل من الوعي اِإلنساين. أنا ال أرى اجلنس البرشي مقّسًما إىل ذكور واناث، 

وإّنام إىل (الذين يعملون) والذين (ال يعملون). [مقابلة، ص ٨٨].

* [مقاطع نّسقتها نيقول حداد من (١) غايل شكري: غادة السّمان بال أجنحة، بريوت، دار الطليعة، 
 ،(١٩٨٣ (نيسان   ١٢ رقم  الثانية،  السنة  (بريوت)،  املقاصد  جمّلة  يف  حوار  و(٢)  ص ٢٤-٤٤؛   ،١٩٧٧

ص ٨٢-٨٨].
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مؤّلفاهتا:
عن  التالية  الكتب  كّل  صدرت  (مالحظة: 
منشورات غادة السّمان إّال إذا نّص عىل غري ذلك.)

أ) قصص:
رحيل املراىفء القدمية، دار اآلداب، ١٩٦٠.  -١

عيناك قدري، ١٩٦٢.   -٢
ال بحر يف بريوت، ١٩٦٣.   -٣

ليل الغرباء، دار اآلداب، ١٩٦٦.  -٤
زمن احلّب اآلخر، ١٩٧٨.   -٥
اجلسد حقيبة سفر، ١٩٧٩.   -٦

German translation: Mit dem Taxi nach 
Beirut, by Sulemen Tawfiq, Berlin, 
Edition Orient, 1990.

البحر حياكم سمكة، ١٩٨٦.   -٧
القمر املربع، ١٩٩٥.  -٨

English translation: The square moon, by 
Issa Boullata, Fayetteville, University of 
Arkansas Press, 1998.

غادة  منشورات  بريوت،  األجنحة،  شهوة   -٩
السّمان، ١٩٩٥.

منشورات  بريوت،  وحيد،  نورس  القلب   -١٠
غادة السّمان، ١٩٩٨.

غادة  منشورات  بريوت،  احلرية،  رعشة   -١١
السّمان، ٢٠٠٣.

الكنوز  دار  بريوت،  املرتحل،  النورس   -١٢
األدبية، (د.ت).

ب) روايات:
بريوت ٧٥، دار اآلداب، ١٩٧٥.  -١

English translation: Beirut 75, by Nancy 
Roberts, Fayetteville, University of 
Arkansas Press, 1995.
Spanish translation: Beirut 75, by Miguel 
Puerta Vilchez, Madrid، 1999.

اآلداب،  دار  بريوت،  بريوت،  كوابيس   -٢
.١٩٧٦

German translation: Alptraum in Beirut, 
by Veronika Theis, Göttingen, Lamuv, 
1998.

احلّب من الوريد إىل الوريد، ١٩٨٠.   -٣
ُغربة حتت الصفر. ١٩٨٦.   -٤

ليلة املليار. ١٩٨٦.   -٥
تسّكع داخل جرح، ١٩٨٨.   -٦

الرواية املستحيلة: فسيفساء دمشقّية، بريوت،   -٧
منشورات غادة السّمان، ١٩٩٧.

منشورات  بريوت،  للموتى،  تنّكرية  سهرة   -٨
غادة السّمان، ٢٠٠٣.

ج) مقاالت وكتابات أخرى:
حّب، دار اآلداب، ١٩٧٣.  -١

اآلداب،  دار  بريوت،  احلّب،  عليك  أعلنت   -٢
١٩٧٦. شعر.

اعتقال حلظة هاربة، ١٩٧٨.   -٣
ختم الذاكرة بالشمع األمحر، ١٩٧٩.   -٤

مواطنة متلّبسة بالقراءة، ١٩٧٩.   -٥
السباحة يف بحرية الشيطان، ١٩٧٩.   -٦

األعامل غري الكاملة، ١٩٧٩.   -٧
كتابات غري ملتزمة، ١٩٨٠.   -٨

صّفارة انذار داخل رأيس، ١٩٨٠.   -٩
الرغيف ينبض كالقلب، ١٩٨٠.   -١٠

ع. غ. تتفّرس، ١٩٨٠.   -١١
للنرش،  اليوم  دار  القتيلة،  تستجوب  القبيلة   -١٢

.١٩٨١
أشهد عكس الريح، ١٩٨٧. شعر.  -١٣

الرتياق، دمشق، ١٩٩١. شعر.  -١٤
األبدية حلظة حب، بريوت، ١٩٩٩.  -١٥

السّمان،  غادة  اىل  كنفاين  غّسان  رسائل   -١٦
بريوت، دار الطليعة، ١٩٩٢.

عاشقة يف حمربة، بريوت، ١٩٩٥.  -١٧

بعض التفاصيل، بريوت، ١٩٩٥.  -١٨
رسائل احلنني اىل الياسمني، بريوت، ١٩٩٦.  -١٩

إرساعيالت بأقالم العربّية: الدس الصهيونّية،   -٢٠
بريوت، دار اهلادي، ٢٠٠١.

الرقص مع البوم، بريوت،٢٠٠٣.  -٢١
دار  بريوت،  الوداع،  كأنه  الداعوق،  بشري   -٢٢

الطليعة، ٢٠٠٩.
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عن املؤّلفة:
أجنحة،  بال  السّمان  غادة  غايل:  شكري،   -١
بريوت، دار الطليعة، ١٩٧٧. حتتوي (ص ٢٤-
٤٤) سرية ذاتية لغادة السّمان بطريقة احلوار 

مع غايل شكري.
عمل  يف  دراسة  واحلرب:  احلّب  إهلام:  غايل،   -٢
الطليعة،  دار  بريوت،  األديب،  االجتامع 

.١٩٨٦
 Awad, Hanan: The Arab cause in the  -٣
 short stories of Ghadah al-Samman,
 thesis, McGill University, Toronto,
Canada, 1987.

الرواية  يف  احلرية  مباهج  شاكر:  النابليس،   -٤
العربية، بريوت، املؤسسة العربية، ١٩٩٢.

 Zeidan, Jurji T.: Arab women novelists,  -٥
Albany, NY, 1995, pp. 191-205.

مقاالت:
اآلداب، حزيران ١٩٧٩، ص ٢٨.  -١

النهار، ١٩٩٢/١١/٢٥، ص ٩.  -٢
ص ٢٥؛   ،١٩٩٣ األول  ترشين  الثقافة،   -٣

حزيران ١٩٩٤، ص ٣٣؛ متوز، ص ٤٩.
احلياة، ١٩٩٦/١١/٤، ص ١١.  -٤
البعث، ٢٠٠٣/٩/١٤، ص ٩.  -٥

مراجعات الكتب:
اآلداب، كانون األول ١٩٧٥، ص ٤٧، عن   -١

.بريوت ٧٥
.حب أفكار، ١٩٧٥، ٢٦، ص ١٦٩، عن  -٢

عن  ص ٩٦،   ،١٩٩٣ آذار/نيسان  اآلداب،   -٣
رسائل غّسان كنفاين.

مقابالت:
النهار، ١٩٨٠/٦/٢٢، ص ٩.   -١

ألف باء (بغداد)، ١٩٨٢/٢/٣، ص ٣٦-٣٨.   -٢
(نيسان   ،١١ املجّلد  ١٢؛  رقم  املقاصد،   -٣

١٩٨٣). مقابلة مرفقة بسرية ذاتّية.
الديار، ١٩٩٣/٩/١٨، ملحق، ص ٥.  -٤

الرشاع، ١٩٩٣/٥/٢٤، ص ٥٤.  -٥
 /١٢/٢٢ ص ٢٦؛   ،٢٠٠٣/١/١٤ السياسة،   -٦

٢٠٠٣، ص ٣٧.
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مؤّلفاته:
أ) دراسات ومقاالت:

مقاالت يف النقد األديب، بريوت، دار الثقافة،   -١
.١٩٥٩

دار  بريوت،  الغرب،  من  معارصون  أدباء   -٢
الثقافة، ١٩٦٤.

بريوت،  الناقد،  األديب  اجلرجاين:  القايض   -٣
املكتب التجاري، ١٩٦٦.

غربّيون يف بالدنا، بريوت، املكتب التجاري،   -٤
.١٩٦٩

أدباء اجليل الغاضب، عّمان، مكتبة عّمان، ١٩٧٠.  -٥

الدار  بريوت،  وفّنانون،  أدباء  متمّردون:   -٦
الحسان  مقّدمة  مع   .١٩٧٤ للنرش،  املتحدة 

عّباس.
املّتحدة  الدار  بريوت،  األديب،  النقد  يف   -٧

للنرش، ١٩٧٤.
الدار  بريوت،  والكلمة،  الفكر  فلسطني:   -٨

املّتحدة للنرش، ١٩٧٤.
القاهرة،  وقضّية،  وشعًبا  أرًضا  فلسطني:   -٩
املنّظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم، ١٩٨٠. 

باالشرتاك مع آخرين.
العربّية  املنّظمة  تونس،  القضّية،  فلسطني:   -١٠

للرتبية والثقافة والعلوم ١٩٨٤.

محمود السمرة
النوع األديب: ناقد.

والدته: ١٩٢٣ يف طنطورة، فلسطني.
ثقافته: حائز ليسانس اآلداب من جامعة فؤاد األّول، القاهرة، ١٩٥٠. ودكتوراه فلسفة 

يف اآلداب، دراسات عربّية، معهد الدراسات الرشقّية واالفريقّية، جامعة لندن، ١٩٥٨.

اجلامعة  يف  اآلداب  بكّلية  وآداهبا،  العربّية  اللغة  بقسم  مساعد،  أستاذ  سطور:  يف  حياته 
كّلية  وكيل  اآلن.  حتى   ١٩٦٦ والبالغة،  األديب  النقد  أستاذ   ،١٩٦٤-١٩٦٦ األردنّية، 
اآلداب يف اجلامعة األردنّية، ١٩٦٧-١٩٦٨؛ ّمث عميد كّلية اآلداب، ١٩٦٨-١٩٧٣؛ فنائب 
رئيس اجلامعة للشؤون األكادميّية، ١٩٧٣-١٩٨٠ وّمث نائب رئيس اجلامعة لشؤون البحث 
نائب  ّمث  ١٩٨٣-١٩٨٤؛  اآلداب،  كّلية  وعميد   ١٩٨٠-١٩٨٤ العليا،  والدراسات  العلمي 
 ،(REUVON) روفن  بجائزة  ظفر   .١٩٨٤ اِإلنسانّية،  الكّليات  لشؤون  اجلامعة  رئيس 
جامعة لندن، ١٩٥٨. وحاز وسام االستقالل من الدرجة األوىل، األردن، ١٩٧٤، نائب 
رئيس جممع اللغة العربّية األردين. عضو مؤازر يف املجمع العلمي العراقي، بغداد؛ رئيس 

رابطة الكّتاب األردنّيني، ١٩٨١-١٩٨٢؛ نائب رئيس اجلمعّية امللكية للفنون اجلميلة.

[نقصت السرية]
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العروبة واِإلسالم وأوروبا، الكويت، كتاب   -١١
.١٩٨٤ ،العريب

دراسات يف األدب والفكر، بريوت، املؤسسة   -١٢
العربية للدراسات والنرش، ١٩٩٣.

 ،(١٨٨٩-١٩٧٣) حسني  طه  النار:  سارق   -١٣
املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ٢٠٠٤.

املؤسسة  الشعر،  يف  واإلبداع  األديب  النقد   -١٤
العربية للدراسات والنرش، (د.ت).

للدراسات  العربية  املؤسسة  املدى،  إيقاع   -١٥
والنرش، ٢٠٠٦. سرية ذاتية.

حممود مندور (١٩٠٧-١٩٦٥) شيخ النقاد يف   -١٦
للدراسات  العربية  املؤسسة  احلديث،  األدب 

والنرش، ٢٠٠٦.

ب) ترمجات:
بريوت،  ايدل،  ليون  السيكولوجّية  القّصة   -١

املكتبة األهلّية، ١٩٥٩.
املكتبة  بريوت،  ايدل،  ليون  جيمس  هنري   -٢

األهلّية، ١٩٦١.

بريوت،  يونغ،  لفيليب  مهنغواي  ارنست   -٣
املكتبة األهلّية، ١٩٦١.

لكلينث  الغرب  أدب  يف  الرتاجيديا  روائع   -٤
العريب،  الكاتب  دار  بريوت،  بروكس، 

.١٩٦٤

عن املؤّلف:
النقد  لدراسة  مدخل  إبراهيم:  اخلليل*،   -١
رقم  األديب،  املوقف   ،األردن يف  األديب 
ص ٤٥-٥٥.   ،(١٩٧٨ الثاين،  (كانون   ٨١
حممود  عند  خاصة  النقد  اّتجاهات  يصف 

السمرة.
بحوث عربية مهداة للدكتور حممود السمرة،   -٢

.١٩٩٧
الناقد  السمرة  حممود  املؤلفني:  من  جمموعة   -٣
واملنقود واإلنسان، املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش، ٢٠٠٢.
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مؤّلفاته:
ط ٢،  ١٩٦٤؛  الكويت،  اخلليج،  نفحات   -١
 (١)  :١٩٨٣ سنة  جمّلدات   ٤ يف  نرشت 
البواكري، (٢) اهللا الوطن، (٣) اِإلنسان، (٤) 
عمر  شعرّية:  مرسحّية  مع  الضاحك  الشعر 

وسمر.

عن املؤّلف:
الزيد، خالد سعود وعتيبي، عبداهللا: عبد اهللا   -١
سنان، دراسة وخمتارات، الكويت، (د.ت).

نبذة  ص ١١٩.   ،١٩٨٥ شباط  العريب،  جمّلة   -٢
عن حياته وقائمة مبؤّلفاته.

عبد اهللا ِسنان
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩١٧ يف الكويت.
وفاته: ١٩٨٤.

حياته يف سطور: مدّرس، موّظف يف حكومة الكويت، مدير املكتب اِإلداري يف وزارة 
األوقاف، عضو مؤّسس يف مجعّية الكّتاب الكويتّيني. عمل ٤ سنوات يف اهلند.

[نقصت السرية]
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بدر شاكر السّياب
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٢٦ يف جيكور، العراق.
وفاته: ١٩٦٤. 

ثقافته: درس االبتدائّية يف قريتّي باب سليامن ّمث أبو اخلصيب، القريبني من جيكور فالثانوّية 
يف البرصة، ١٩٣٨-١٩٤٣؛ دخل دار املعّلمني، بغداد، ١٩٤٣-١٩٤٨.

حياته يف سطور: مدّرس اللغة االنجليزّية يف الثانوّية، ١٩٤٨-١٩٤٩. كاتب وسكرتري يف 
عدد من املؤّسسات املختلفة احلكومّية وغري احلكومّية. صحايف. عضو احلزب الشيوعي، 
١٩٤٨-١٩٥٤. سافر إىل انجلرتا وفرنسا وسوريا ولبنان والكويت. متزّوج وله ثالثة أوالد.

السرية*/**:
إىل  بويب،  النخيل، وعىل مقربة من جدول  حتيط هبا غابات  جيكور،  صغرية،  يف قرية 
اجلنوب الرشقي من البرصة، عىل شط العرب، ولد بدر شاكر السياب، [...] هذه القرية 
بقيت العامل األمثل الذي تغنى به الشاعر مدى حياته. [...] درس السياب مبادىء علومه 
يف قرية باب سليامن، قرب جيكور فكان مييش إليها، مث انتقل إىل البرصة حيث عاش 
مع جدته. وفاة والدته املبكرة (١٩٣٢) تركت أثًرا مأساوًيا يف شعره وشخصيته. يف ١٩٤٣ 
القسم  يف  فأقام  العالية  املعلمني  دار  يف  العربية  باللغة  ليتخصص  بغداد  إىل  السياب  ذهب 
قرر  السياب  لكن  السامرائي.  وإبراهيم  العيسى  وسليامن  احليدري  بلند  وصادق  الداخيل 
يف هناية ١٩٤٤ تغيري اختصاصه فالتحق بفرع اللغة اإلنكليزية يف الدار نفسها. ويف الفرتة 
التفت إىل الشعر وكثف قراءاته، فكان يعود إىل أيب متام والبحرتي واملتنبي، ويصحب جملة 
األديب (تأسست يف بريوت ١٩٤٢) ليبقى عىل إتصال باحلركة األدبية املعارصة يف العامل 
العريب. قرأ قصائد بودلري املرتمجة من أزهار الرش وأحب أفاعي الفردوس اللياس أبو 
شبكة وتأثر هبا توحيه مفردات عيل حممود طه. مث فجأة انحاز إىل مرسحيات شكسبري 

وقصائد الرومنطيقيني. [...]
وشارك السياب يف انتفاضات طالبية، وكان رئيًسا الحتاد الطلبة يف الدار (١٩٤٦) 
ففصل من املعهد. مث شارك يف تظاهرات بغداد حلل عادل لقضية فلسطني فاعتقل وسجن 
(١٩٤٦). يف الفرتة تعرف إىل طالب كان يف سنته الثانية يف فرع اللغة العربية من املعهد معروًفا 
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مبيوله الشيوعية هو عبد الوهاب البيتاين وإىل طالبة أحبها زمًنا هي مليعة. ونازك املالئكة، 
رشيكة السياب والبيايت واحليدري يف ثورة الشعر العراقي احلديث، كانت خترجت من الدار 
نفسها يف ١٩٤٤، حني كان بدر يف سنته األوىل، يف خريف ١٩٤٦ سمح لبدر بالعودة إىل 

دار املعلمني بعد تعهده عدم ممارسة أي نشاط سيايس. [...]
امتهن السياب التعليم يف الرمادي فرتة (أواخر ١٩٤٨ مطلع ١٩٤٩) إذ ألقي القبض 
عليه ملا أطبق نظام نوري السعيد عىل الشيوعيني. أفرج عنه يف أسابيع ليجد أنه فصل من 
وزارة املعارف. توجه إىل البرصة يبحث عن عمل فاشتغل أوًال ذواقة للتمر يف رشكة التمور 
العراقية يف البرصة، مث كاتًبا يف رشكة نفط البرصة، ومنتصف ١٩٥١ عني كاتًبا عىل مالك 
املستخدمني الدائم يف مديرية األموال املستوردة العاّمة. تنقله من عمل إىل آخر دفعه إىل 

إدراك التعقيد والظمل يف احلياة. [...] 
مبرسوم  عني  مث   الدفاع جريدة  يف  عمل  الكويت  إىل  فراره  بعد  بغداد  إىل  عاد  ملا 
وزاري يف مديرية اإلسترياد والتصدير العاّمة فسكن يف بغداد وتعرف عىل األدباء الفنانني 
والسياسيني فيها. يف األثناء ظهرت يف بريوت جملة اآلداب (كانون الثاين، ١٩٥٣) تنادي 

باألدب امللتزم وتشجع الشعر احلر فنرش فيها أنشودة املطر (حزيران، ١٩٥٤). [...]
القصيدة  كلامت  معظم  فكانت  األسطورة.  من  السياب  استفاد   املطر إنشودة  يف 
 املومس العمياء وتعابريها صوًرا رمزية حتمل دالالت فكرية ومعنوية (١٥). مث قصيدته
(بغداد دار املعرفة، ١٩٥٤) لتشري إىل تنامي اإلجتاه القومي واإلجتامعي واإلنساين يف شعره 
ولتوضح تقاربه مع املد القومي املتصاعد يف وسط نجاح ثورة يوليو يف مرص (١٩٥٢) وبدء 
 املغرب العريب ثورة التحرير اجلزائرية (أواخر ١٩٥٤). مث اتضحت مالمح قومية السياب يف
(اآلداب. آذار ١٩٥٦) فأشاد بكفاح العرب يف شامل أفريقيا، ويف قافلة الضياع (اآلداب، 
متوز ١٩٥٦) حيث عرب عن مهوم الفلسطينيني. وتعرف السياب إىل سمرية عزام وسلمى 

اخلرضا اجليويس.
ما أن بدأ صديقه جربا إبراهيم جربا برتمجة اجلزء األول من الغصن الذهبي لفريزر 
حتى انجذب السياب إىل تقدير قيمة استعامل الرمز اللغوي يف القصيدة فكتب، عىل ضوء 
اكتشافه هذا، من رؤيا فوكاي (اآلداب، كانون الثاين ١٩٥٥) ومرثية اآلهلة (اآلداب، 
شباط ١٩٥٥) ومرثية جيكور (اآلداب، نيسان ١٩٥٥). يف خريف ١٩٥٥ نرش ترمجاته 
من الشعر املعارص، مع رشمح ومالحظات، ومن ضمنها قصائد ألليوت وسيتويل وباوند 
إىل  الرتمجات  هذه  أدت  وغريهم.  وحكمت  وريلكه  ولوركا  لويس  ويس.دي.  وسبندر 
توقيفه لسبعة أيام يف مركز رشطة الكاظمية، فبعض القصائد حول قضايا العامل والفقراء 
واملساجني.ملا عاد السياب إىل بغداد من حضوره مؤمتر األدباء العرب الثاين كانت حرب 
السويس عىل األبواب. وما هي إال فرتة قصرية حتى ألقى السياب يف حفل يف دار املعلمني 
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العالية يف بغداد قصيدة بور سعيد مشيًدا بنضال املرصيني. ويف األثناء كان يف وظيفته 
احلكومية، إال أنه وجد عمًال إضافًيا: كان حيرر امللحق األسبوعي والصفحة األدبية جلريدة 
الشعب. ما أن ظهرت جملة شعر يف بريوت، شتاء ١٩٥٧، حتى صار السياب من 
هناك  فتعرف  بريوت  إىل   شعر جملة  دعته  سنوات.  خلمس  فيها  األساسيني  املشاركني 
إىل أركان املجلة: اخلال، أدونيس، أيب شقرا، احلاج، رفقة وقابل غريهم. وأجرت معه 
الصحف واإلذاعة أحاديث وناقش يف مخيس شعر وألقى خمتارات من شعره أمام حشد 

ضخم يف اجلامعة األمريكية.
لإلنكليزية  استاًذا  فعني  بالتعليم  والتحق  احلكومية  وظيفته  من  إستقال   ١٩٥٨ أواخر 
يف األعظمية وصار يعمل يف صحيفة الشعب. مث نقلته احلكومة من وزراة املعارف إىل 
مديرية التجارة العاّمة لوظيفة رئيس مالحظني. شهد العامان ١٩٥٨ و١٩٥٩ رصاًعا عىل 
السلطة يف بغداد بني الشيوعيني (ممثلني برئيس البالد عبد الكرمي قاسم) والوحدويني (ممثلني 
بنائب الرئيس عبد السالم عارف). كان ينتقد الشيوعيني علًنا وعىل املأل. رفض توقيع 
عريضة هتاجم عبد النارص فسجن مخسة أيام إىل أن متكن أصدقاؤه من التوسط الطالقه، 
مث فصل من اخلدمة احلكومية. عمل مرتًمجا بأجر زهيد يف السفارة الباكستانية يف بغداد 
وبدأ يف أواسط ١٩٥٩ يكتب يف صحيفة احلرية سلسلة مقاالت هتاجم الشيوعية. قصائد 
املرحلة كانت تعرب عن عداء السياب للحكم العراقي الذي عزل البالد عن حركة الوحدة 
العربية، من مثل مدينة السندباد واملبغى ورسبروس يف بابل. وقصائد األخرى من 

مثل العودة جليكور وجيكور املبغى كانت تظهر متلمله وترقبه اخلالص.
 املطر أنشودة  جمموعته  إصدار  عىل  ليرشف  بريوت  إىل  بدر  توجه   ١٩٦٠ متوز  يف 
(قصائد منذ ١٩٥٢) عن دار جملة شعر، فأقام فيها شهًرا تعرف خالله الوجوه األدبية 
وأدىل بأحاديث إىل الصحف واملجالت وألقى قصائد يف ندوات نظمتها شعر والندوة 
تربعت هبا  لبنانية  شعر (ألف لرية  أنشودة املطر جائزة جملة  اللبنانية. نالت جمموعة 
رشكة التأمني العربية). حني رجع السياب إىل بغداد أعيد تعيينه رئيس مالحظني يف مديرية 
اإلسترياد والتصدير (بدًءا من منتصف ١٩٦٠) مث عني رئيس مالحظني يف مديرية الشؤون 
الثقافة يف مصلحة املوانىء (بدًءا من مطلع ١٩٦١) فكان يعنى بشؤون الطالب املرسلني يف 
بعثات علمية لدراسة العلوم البحرية يف اجلامعات العربية أو األوروبية. خالل الفرتة كانت 
صحة السياب آخذة يف التدهور. دمهه األمل يف رجليه والقسم األسفل من ظهره. [...] 

عمل أصدقاؤه عىل توفري مصادر دخل إضافية له عرب التأليف والرتمجة. [...]
ملا حرض السياب مؤمتر روما، صيف ١٩٦١، تعرف إىل شعراء ونقاد يف احلداثة والتقى 
أصدقاءه اجليويس، جربا، اخلال، أدونيس وصادق توفيق صايغ وألربت حوراين وفرحات 
زيادة وغريهم. حني عاد إىل بغداد انتكست صحته فتقرر إرساله إىل مستشفى اجلامعة 
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حاوي  عواده:  لدى  ومساعدة  وصداقة  وحناًنا  عطًفا  لقي  حيث  بريوت  يف  األمريكية 
يف  املستشفى  دخل  جرب.  ومجيل  عزام  وسمرية  بعلبكي  وليىل  وإدريس  واحلاج  واخلال، 
١٩٦٢/٤/١٨ وغادره يف ٤/١٩، إال أنه بقي يف بريوت للعالج الطبي، وأرشف عىل إصدار 

[...] .املعبد الغريق جمموعته اجلديدة
ملا وصل السياب إىل البرصة أواخر آذار ١٩٦٣ وجد أنه فصل من اخلدمة بقرار من 
احلكومة اجلديدة، رمبا ملدحه عبد الكرمي قاسم فيام مىض. اعتكف يف منزله وبدأ مراسال 

أدبًيا ملجلة حوار التي كان يرئس حتريرها يف بريوت توفيق صايغ. [...]
وزارة الصحة الكويتية دعت السياب للمعاجلة يف املستشفى األمريي فوصله يف مطلع 
متوز ١٩٦٤، وما عاد ينفع السياب طب. فقد شهيته للطعام وذاب الكلس يف عظامه، ومل 
يتوقف عن الكتابة. نرش قضائد يف جملة الزائد العريب الكويتية، واتفق مع دار الطليعة عىل 
نرش جمموعته اجلديدة شناشيل ابنة اجللبي يف بريوت. [...] عاده باستمرار إبراهيم أبو 
ناب وناجي علوش وسلمى اخلرضا اجليويس وفاروق شوشه وزير الصحة وكبار الرسميني 

الكويتيني. [...]
فجأة اضطرب فكر السياب ووجد صعوبة يف النطق وما عاد يعرف أصدقاءه. سكت 
قلبه يوم ١٩٦٤/١٢/٢٤، فرافق عيل البستي جثامنه إىل البرصة يوم ١٩٦٤/١٢/٢٥. كان اليوم 
ماطًرا والعامل يف عيد امليالد. قليلون من األهل شيعوه ووري يف مقربه احلسن البرصي يف 

البرصة وعىل مقربة منه مسقط رأسه جيكور.

* [مقتطفات من ُشَرْيح، حممود: بدر شاكر السّياب، حياة، النهار، ١٩٨٤/١٢/٢٣، ص ٩].

[ويف شهر أيلول (سبتمرب) ١٩٦٣ كتب السّياب لصديقه عاصم اجلندي رسالًة ّخلص فيها حياته كشاعر 
قائًال]:

بالتايل

ال أكتب، هذه األيام، إال شعًرا ذاتًيا خالًصا. مل أعد ملتزًما. ماذا جنيت من اإللتزام؟ هذا املرض وهذا 
الفقر؟ لعّلي أعيش، هذه األيام، آخر أيام حيايت.. إنني أنتج خري ما أنتجته حتى اآلن. من يدري؟ ال تظن 
ر. مل أعد أخاف منه. ليأيت متى ما شاء.  أنني متشائم. العكس هو الصحيح. لكن موقفي من املوت قد تغيَّ
وعشت  ضياعه  يف  (عوليس)  وصاحبُت  مغامراته..  يف  (جلغامش)  رافقت  لقد  طويًال:  عشت  أنني  أشعر 

التاريخ العريب كّله. أال يكفي هذا؟!

ر)، رسائل السّياب، بريوت، دار الطليعة، ١٩٧٥، ص ١٧٧]. ** [نقل من السامرائي، ماجد (حمرِّ
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السياب  ص١٢٨.   ،١٩٩٦ خريف  فصول،   -٢١
وت. س. اليوت.

أدب ونقد، ٢، ١٥٥، ١٩٩٨، ص١٢٩. سريته.  -٢٢
املعرفة، ٤٠٢، آذار ١٩٩٧، ص ٢١٤. املجاز   -٢٣

واللغة الشعرية يف شعر السياب. 
املعرفة، ٤٢٠، ايلول ١٩٩٨، ص١٥٢: احلياة   -٢٤

واملوت يف شعره.
 Banipal, 1999, 5, p. 9, appreciation of  -٢٥
the poet.

 Journal of Arabic Literature 1999, 30,  -٢٦
p. 128, «Rewriting the Waste Land: al-
Sayyāb fil-Maghrib al-Arabi».

واملعاناة  احلزن  ص٩.   ،٢٠٠٢/٨/٢١ البعث،   -٢٧
والقلق يف شعر السياب. 

األهرام، ٢٠٠٣/٣/٩، ص١٣. عن شعره.  -٢٨
أيام  عن  ص١٣.   ،٢٠٠٣/٣/٢ االهرام،   -٢٩

السياب األخرية ورائعته أنشودة املطر. 
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عيل عبد اهللا سّيار
النوع األديب: كاتب قصص.

والدته: ١٩٢٨ يف املحّرق، البحرين.
ثقافته: تعّلم يف الكّتاب أّوًال ّمث مدرسة السّيد عيل لسنتني ّمث انتقل إىل مدرسة اِإلصالح 

األهلّية.

حياته يف سطور: حماسب يف البنك الربيطاين يف البحرين، مرتجم للمملكة العربّية السعودّية 
يف الدمام واملشعاب. حماسب يف البنك الربيطاين باخلرب يف اململكة العربّية السعودّية. صحفي 
ورئيس التحرير ملجّلة صدى األسبوع البحرينّية. زار جّل البلدان العربّية واألوروبّية كام زار 

الواليات املّتحدة وأوسرتاليا وبعض البلدان االفريقّية. متزّوج وله ولدان وابنتان.

السرية:
ولدُت يف وسط ال هيتّم بالتواريخ.. وبالرغم من أّن والدي كان تاجًرا من ّجتار اللؤلؤ إّال 
أّنه كان شبه أّمي.. ولكّنه كان مع ذلك كثري االسفار خاّصة إىل اهلند حيث يبيع هناك ما 
يكون قد اشرتاه من ربابنة سفن الغوص من لؤلؤ يف موسم الصيف.. ولكّنني أتذّكر أّنه 
قال يل ذات يوم بأّنني ولدت قبل سنة ونصف من ذهابه إىل أداء فريضة احلّج يف الديار 
املقّدسة... وحني حسبتها فتبّين يل أّنني ولدت يف العام ١٩٢٨ وكان ذلك يف مدينة املحّرق 

عاصمة البحرين آنذاك. [...] 
أتذّكر البيت الواسع الذي كان يضّمني واخويت (ولدان وثالث بنات أنا أصغرهم).. 
وهو واحد من بيتني كبريين تقيم يف كّل واحد منهام إحدى زوجات الوالد الذي عرف عنه 

حّبه وولعه الشديد بالزواج حيث بلغ جمموع زوجاته تسًعا...!
اب، ويسّمونه يف البحرين (املطوع)، حيث تعّلمت  من هذا البيت انطلقت إىل الكتَّ
وكان  قياسّية  والدي  اعتربها  أشهر،  ثالثة  كانت  رّبام  جًدا،  قصرية  فرتة  يف  القرآن  قراءة 
ذلك عىل يد شخص اسمه عبد اهللا عاشور.. وال أذكر شيًئا كثًريا ذا بال عن هذه الفرتة 
شديد  والدي  كان  فقد  املتزمتة..  الدينّية  الوالد  خاضًعا لسيطرة  خالهلا  كنت  أّنني  سوى 
التدّين. [...] انتقلت إىل مدرسة السّيد عيل وهي مدرسة أهلّية شديدة التواضع حيث كان 
صاحبها هو معّلمها الوحيد... ويف هذه املدرسة مل أتعّلم شيًئا سوى حتسني اخلّط... فقد 
كان هّم السّيد عيل أن يكون خّطنا مجيًال... وهذا االهتامم بتحسني اخلّط الزمني حتى 
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الوقت احلارض حيث كثًريا ما أقوم برسم وكتابة عناوين جمّلة صدى األسبوع التي أصدرهتا 
يف أواخر عام ١٩٦٩... كام كنت أقوم أحياًنا بتصميم ورسم بعض أغلفتها عندما ال يكون 

هناك من يقوم هبذه املهّمة.
رّبام أكون قد قضيت سنتني يف مدرسة السّيد عيل.. انتقلت بعدها إىل مدرسة اِإلصالح 
حقبة  شعراء  أبرز  أحد  املعاودة  الرمحن  عبد  الشاعر  األستاذ  ومؤّسسها  لصاحبها  األهلّية 

الثالثينات واألربعينات يف البحرين [...].
أوىل  تشّكلت  الثالثينات  أواخر  يف  هبا  احلقت  التي  األهلّية  اِإلصالح  مدرسة  ففي 
اهتاممايت األدبّية وبدأت أتعّرف عن طريق دروس التاريخ واألدب، التي كان يلقيها علينا 
األستاذ املعاودة، إىل عوامل جديدة.. فقد كان األستاذ املعاودة ذا اهتاممات أدبّية وتارخيّية 
متمّيزة.. وكانت حّصة الدرس التي يلقيها علينا هي البوابة التي دخلت منها إىل عامل الشعر 
واألدب والتاريخ.. وكانت لألستاذ املعاودة اهتاممات سبقت زمانه. يف نظري باملرسح.. 
فقد كان يكتب كل سنة مرسحّية شعرّية يقوم هو بنفسه بإخراجها ورسم شخصّياهتا.. 
ونقوم نحن تالميذه بتمثيلها يف هناية كّل موسم درايس أمام مجهور من أولياء أمور الطلبة 
وأعيان البالد وعىل رأسهم حاكم البالد [...]. وأذكر ذات مرة أّن والدي وقف بني مجهور 
املتفّرجني أثناء عرض مرسحّية عبد الرمحن الداخل وصاح بني دهشة اجلمهور واستغراهبم 
لقد قتلوا ولدي... لقد قتلوا ولدي... وذلك حني رأى ما يشبه الدّم وهو خيرج من 
يتعّقبه  الذي  الداخل  الرمحن  لعبد  األصغر  الشقيق  دور  بتمثيل  أقوم  كنت  حيث  أمعائي 
العّباسون ويقتلونه عىل خشبة املرسح... ولوال أّنني، يف حماولة لتهدئة ثورة والدي، وقفت 
عىل رجيل فوق املرسح وقلت لوالدي بأّنني مل أمت وإّنام أنا أتصّنع املوت وإّن املسألة هي 

متثيل يف متثيل..
ومع ذلك فقد كان ترتيبي األّول فيها باستمرار.. ويف هذه املدرسة مل أنَس اهتاممايت 

األدبّية.. فلقد قرأت وأنا طالب هبا حديث األربعاء أّول كتاب أقرأه لطه حسني*.
بعد سنوات وجدتني أسافر إىل القاهرة ضمن بعثة طّالبية، ّمت اختيارها من قبل الدولة، 
ألكمل تعليمي الصناعي... ولقد حاولت يف القاهرة أن ألتحق مبعهد التمثيل العايل الذي 
كان يديره األستاذ زكي طليامت.. وفعًال قابلت األستاذ طليامت، وقد قبل األستاذ طليامت 

طلبي...
حكومة  قّررت  أشهر  بعد  ولكن  املعهد..  لدخول  نفيس  هّيأت  أّنني  جّيًدا  وأذكر 

البحرين سحب البعثة من القاهرة قبل أن تتّم تعليمها..
وهكذا عدت إىل البحرين.. ولكّنني مل أعد خايل الوفاض... فقد كانت القاهرة يف 
تلك الفرتة هي قطب احلركة األدبّية يف الوطن العريب. [...] وكنت أقرأ هلؤالء بنهم فقد 

أتاح يل وجودي يف القاهرة أن أتعّرف عىل أساطني األدب والفكر يف تلك احلقبة [...]
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مؤّلفاته:
السّيد، البحرين، دار الغد، ١٩٧٦. قصص.  -١

يف عام ١٩٤٩ تركت العمل يف البنك أللتحق بالعمل مرتًمجا يف إدارة اجلامرك باململكة 
العربّية السعودّية.. يف عام ١٩٥٠ وجدتني أعود للعمل يف البنك الربيطاين فرع اخلرب هذه 
املرة... ويف عام ١٩٥١ عدت إىل البحرين ألعمل مديًرا ملطبعة املؤيد. ّمث موّظًفا بإحدى 
رشكات التأمني األجنبّية العاملة يف البحرين ألتركها يف عام ١٩٥٣ بعد أن حصلت مع 
هذه  مولد  وألّن  القافلة.  هي  اسبوعية  جريدة  إصدار  امتياز  عىل  األصدقاء  من  جمموعة 
اجلريدة تزامن مع بروز مجال عبد النارص كبطل قومي ينزع إىل حترير األّمة العربّية وختليصها 
من االستعامر فقد كانت توّجهاهتا قومّية.. وقد تعّرضت بسبب ذلك لِإليقاف واملصادرة 
أكثر من مّرة من قبل السلطات االنجليزّية.. ّمث أوقفت هنائًيا لتعود إىل الصدور ثانية ولكن 
برشط أن تغّير اسمها وأن ختضع للرقابة وأن ال يكون اسمي وارًدا فيها كرئيس للتحرير.. 
وهكذا صدرت حتت اسم الوطن... وكسابقتها فقد تعّرضت الوطن للمالحقة واملصادرة 
والتوّقف أكثر من مّرة بسبب تطّرفها الوطني وتأييدها لعبد النارص.. حتى أوقفت هنائًيا يف 

نوفمرب من عام ١٩٥٦ [...]
بعد توقيف الوطن أبعدت إىل الكويت مع آخرين شملهم االبعاد [...] 

الرشكات  إحدى  ملكتب  مديًرا  بالعمل  أللتحق  البحرين  إىل  عدت   ١٩٦٧ عام  يف 
اللبنانّية.. ويف أثناء ذلك حصلت عىل ترخيص بإصدار جمّلة صدى األسبوع التي ما زالت 

تصدر حتى اليوم [...]
تلك هي رحلتي مع العمل.. وهي رحلة مل يتسّن يل خالهلا أن أنرش أكثر من السّيد وهي 
جمموعة قصص كتبتها يف الستينات.. وأن أهيء نفيس ألدفع إىل املطبعة بديوان شعر (مل 

أخرت اسمه بعد) وبكتاب بعنوان نقطة حرب.



 ٦٨٨

وليد سيف
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٤٨ يف طولكرم، فلسطني.
سنة  ليسانس  عىل  حصل  وآداهبا.  العربّية  اللغة  قسم  األردنّية،  اجلامعة  من  ختّرج  ثقافته: 

١٩٧٠. ّمث دكتوراه من جامعة لندن.

سنة  األدبّية  عرار  جائزة  حاز  األردنّية.  اجلامعة  يف  أستاذ  ّمث  مدّرس،  سطور:  يف  حياته 
١٩٨١. عضو رابطة الكّتاب األردنّيني.

السرية*:
باحلديث  مباًرشا  عضوًيا  ارتباًطا  يرتبط  احلداثة  حول  يدور  الذي  احلديث  أّن  تقديري  يف 
عن االّتجاه الشكالين يف الشعر العريب احلديث، ويقرتن بحديث آخر عن التغريب. هذه 
املصطلحات الثالثة: التغريب والشكالنية، واحلداثة، ضمن املفاهيم التي تطرح هبا حالًيا، 

ترتابط، وأي حديث عن أحد هذه العنارص ال بّد أن يسمل إىل اآلخر.
عن  يكتبون  الذين  من  الكثري  عىل  يلح  الذي  احلداثة  هاجس  عن  نتحّدث  عندما 
الشعر، أو الذين يكتبون الشعر ويكتبون عنه، هو هاجس شكالين يف املقام األّول. وهو 
والتعامل  الواقع  مشكالت  عن  االنفصال  من  النابعة  التجريد  صور  من  صورة  رأيي  يف 

العميل معها من منظور واضح ومنهج فكري متكامل ومن موقع ممارسة عملّية متقدة.
ويستخدمه  املنهجي  التحديد  إىل  يفتقر  مائًعا  مصطلًحا  أصبح  احلداثة  مصطلح 
اجلميع مبفاهيم وحمتويات ومضامني خمتلفة. واحلديث عن الشعر أصبح أكثر بكثري من 
اِإلبداع الشعري نفسه وأيًضا يف هذا السياق أقول أّن احلديث عن احلداثة أصبح حيتّل 
احلداثة  نفسه.  احلديث  الشعر  إنتاج  حساب  عىل  الشعري  الوعي  من  الكربى  املساحة 
أصبح  مما  أكثر  فوقية،  منطلقات  من  ذهنًيا،  جتريدًيا  فكرًيا  نقدًيا  موضوًعا  أصبحت 
رأيي  يف  يتضّمن  وهذا  نفسها.  املجّددة  اِإلبداعّية  لألعامل  واستبطان  اكتشاف  عملّية 
إحباًطا ضمنًيا كثًريا ما تغنينا هبا ورّددناه وهي العالقة اجلدلية بني الشكل واملضمون 
واملضمون  الشكل  املصطلحي  استخدامنا  أّن  الواقع  ويف  واحًدا  شيًئا  منهام  جتعل  والتي 
ليسا  العميل  الواقع  يف  ألّنهام  بينهام  العالقة  عن  نتحّدث  ونحن  حتى  مضّلل  استخدام 

خمتلفني. مفهومني 
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مؤّلفاته:
قصائد يف زمن الفتح، بريوت، دار الطليعة،   -١

.١٩٦٩

دار  بريوت،  خرضة،  ذراع  عىل  وشم   -٢

العودة، ١٩٧١.
العودة،  دار  بريوت،  فلسطني،  بني  تغريبة   -٣

.١٩٧١
البحث عن عبداهللا الربي، يف البيادر (تونس)   -٤

.٢، ١٩٩٠

نحن نضطر إىل استخدام مصطلحني خمتلفني لغايات التحليل العلمي فقط. ولكن يف 
الواقع املوضوعي احلديث عن الشكل هو حديث بالرضورة عن املضمون، واحلديث عن 

املضمون هو حديث عن الشكل وال فكاك بينهام وال سيام يف األسلوبية الشعرّية.
الشكل الشعري جيب أن ال يكون يف املوضوع يف ذات الشاعر. هاجس احلداثة هو 
هاجس شكالين. احلديث يدور عن خلق أشكال شعرّية جديدة والشاعر املسكون هباجس 
احلداثة مسكون هباجس الشكل. فبدًال من أن ينبثق الشكل من دواعي احلالة الشعرّية، 
بدًال من أن يكون الشكل هو التعبري التلقائي عن احلالة الشعرّية، يصبح هو موضوع احلالة 
الشعرّية. فإذن هو بدًال من أن يكون جتسيًدا لوعي الشاعر وحساسّيته، حيتكر وعي الشاعر 
فيستحيل موضوًعا شعرًيا، موضوع الشاعر وليس تعبًريا عن حالته الشعرّية. وهذا حيبط 

احلالة الشعرّية نفسها.
ميكن أن أرضب مثًال عىل ذلك من االستخدام اللغوي العادي. نحن عندما نتحّدث أو 
نكتب بلغتنا القومّية، ال نفّكر باللغة كوسيط تعبريي منفصل عن الفكرة التي نعّبر عنها. 
فاخلربة الثقافّية التي نكتسبها، نكتسبها يف إطار لغوي وال نستطيع أن نفصل ما بني الفكرة 
والتعبري اللغوي، أفكارنا تتشكل من خالل اللغة، واألساليب اللغوّية تتشكل من خالل 
األفكار، ال انفصام بينهام. لكن عندما حياول اِإلنسان أن يعّبر عن أفكاره بلغة غري اللغة 
القومّية، مبارشة الوسيط اللغوي يصبح موضوًعا، أي أّنه حيتكر الفكر بدًال من أن ينبثق 
مبارشة من الفكر، وأن يتشكل الفكر مبارشة يف إطاره، يصبح حمتكًرا للفكر نفسه. ومن 

هنا تضعف قدرة املتحدث عىل التعبري عن أفكاره.
وميكن أن ننقل هذا إىل املجال الشعري. عندما يصبح الشكل هو املوضوع الذي يرتكز 
عليه وعي الشاعر وحساسيته الشعرّية، ويصبح هدًفا يف ذاته، فإّن احلالة الشعرّية نفسها 

تسقط، واللغة الشعرّية نفسها تفقد وظيفتها احليوّية الشعرّية اجلاملّية.
إذن طبيعة العمل اِإلبداعي ختلق شكل هذا العمل. الشاعر أو األديب املبدع ال يبحث 
عن الشكل وال يصب وعيه الشعري كّله عىل خلق أشكال جديدة، وإّنام تنبثق األشكال 

اجلديدة بوصفها حمصلة طبيعّية أو نتيجة تلقائّية للرؤية الشعرّية أو اِإلبداعّية اجلديدة.

* [مقتطف من حوار مع املؤلف يف جمّلة احلوادث، ١٩٨٩/٢/١٧، ص ٥٨].
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عامل نجيب حمفوظ السينيامئي: من الرواية اىل   -٥
الثقافة،  لقصور  العاّمة  اهليئة  القاهرة،  الفمل، 

.٢٠٠١

عن املؤّلف:
األدب  دراسة  إىل  مدخل  أمحد:  ُمصلح،   -١
الكّتاب  اّتحاد  دمشق،  األردن،  يف  املعارص 
دراسة  ص ٥٣-٥٨.   ،١٩٨٠ العرب، 

التوحيد يف شعر وليد سيف.
 B. Embalo, A. Neuwirth, F. Pannewick:  -٢
Kul turelle Selbstbehauptung der Paläs-
tinenser, Beirut, BTS 71, 2001, pp. 443-
446.

مقاالت: 
األّول  ٣٣-٣٤ (ترشين  عدد  فكر (بريوت)،   -١

١٩٧٩)، ص ١٠٧-١٣٧.
البيادر، ١٩٩٠، ص ٨٦.  -٢

مقابلة:
احلوادث، ١٩٨٩/٢/١٧.   -١



٦٩١ 

يوسف الشاروين
النوع األديب: كاتب قصص، ناقد.

والدته: ١٩٢٤ يف منوف، مرص.
ثقافته: درس من االبتدائّية إىل هناية الثانوّية يف منوف. ختّرج من جامعة القاهرة، ١٩٤٥ 

وحصل عىل ليسانس يف اآلداب.

حياته يف سطور: دّرس اللغة الفرنسّية بوزارة الرتبية، انتدب إىل السودان وعمل معّلًما، 
واآلداب  الفنون  لرعاية  األعىل  املجلس  عضو  الثقافة.  وزارة  يف  وكيل   .١٩٤٩-١٩٥٣
مناذج  كتابه  عن  النقد  يف  التشجيعّية  الدولة  بجائزة  فاز   .١٩٥٦ منذ  االجتامعّية  والعلوم 
من الرواية املرصّية، عام ١٩٧٨. وحاز وسام العلوم والفنون من الطبقة األوىل عام ١٩٧٠ 
األدباء  واّتحاد  األدباء،  بجمعّية  عضو   .١٩٧٩ عام  الثانية  الطبقة  من  اجلمهورّية  ووسام 

وجملس إدارة نادي القّصة واّتحاد الكّتاب املرصّيني. متزّوج وله ابن.

السرية*:
يف  ونشأ   .١٩٢٤ أكتوبر   ١٤ يف  املنوفية  حمافظة  منوف  مبدينة  الشاروين  يوسف  ُولد 
أّنه  كام  ا.  وثقافيًّ ا  روحيًّ الرتاثّية  مكوناته  أهّم  من  املقّدس  الكتاب  كان  مسيحّية.  بيئة 
املبكرة.  قراءاته  بني  من  القرآن  كان  فيه  عاش  الذي  األوسع  املحيط  أو  البيئة  بطبيعة 
يلتهم  كان  الثانوّية  الدراسة  مرحلة  ويف  املنفلوطي.  روايات  املراهقة  فرتة  يف  كانت  ّمث 
كّل ما يقع يف يده من األدب العريب املعارص فقرأ معظم ما كتب طه حسني* واملازين 
اجلامعّية  املرحلة  ويف  جربان.  خليل  وجربان  احلكيم*  وتوفيق  موسى  وسالمه  وهيكل 
وفرانس  تاجور  فقرأ  والفرنسّية  اِإلنجليزّية  باللغتني  يقرأ  أن  استطاع  قد  كان  وأعقاهبا 
حسني  طه  أّن  خصوًصا  األخرى،  العاملّية  واآلداب  ودستويفسكي  وكريكور  كافكا 
يف جمّلة الكاتب املرصي بعد احلرب العاملّية مبارشة، كتب عن سارتر ورايت وكامو 

وكافكا...
األكادميّية:  دراسته  بحكم  الفلسفة  لتاريخ  العام  اهليكل  عىل  اّطالعه  جانب  إىل  هذا 
ببعض  الوقت  ذلك  يف  اهتّم  أّنه  كام  واحلديثة...  واملسيحّية  واِإلسالمّية  اليونانّية  الفلسفة 
جوانب الرتاث العريب ال سّيام من ناحيته الفلسفّية والقصّية فقرأ ألف ليلة وليلة وكتاب أمحد 

بن يوسف املكافأة وحسن العقبي.
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صلة  عىل  كان  ورّبام  التشكيلّية  والفنون  املوسيقى  بناحيتي  واع  اهتامم  عنده  كان 
باملوسيقى الغربّية منذ صغره أكثر من املوسيقى الرشقّية. وللموسيقى أثرها فيام كتب من 
القصص حيث أّن نظام السمفونّيات يقوم عىل أساس تنبيه (موضوع) وحركات وتكون 
بقّية احلركات من السمفونّية هي تنويعات عىل املوضوع األّول ومعنى ذلك أّن العمل الفّني 

املوسيقي خيلق ذاكرته الداخلّية.
وانعكس ذلك يف بعض ما كتبه يف كتاباته املبكرة مثل املساء األخري.

أّثر الكتاب العرب يف ترويض لغته العربّية مثل طه حسني وجربان وسالمه وحسني 
عفيفي وغريهم.

بدأ يكتب قصصه القصرية يف أواخر األربعينات. كان التّيار التجديدي يتمّثل باسم 
التقليدّية  األساليب  من  عنده  خيتلف  بأسلوب  يكتب  نفسه  وجد  الواقعّية).  (املدرسة 
والتجديدّية أيًضا يعني جتديدّية املدرسة الواقعّية. حيث كان حيّس برتمجة اللحظة احلضارّية 
وتداخل العاملني اخلارجي والداخيل وتفاعلهام مًعا بالنسبة لِإلنسان املعارص... هكذا كانت 

جمموعة قصصه األوىل العّشاق اخلمسة.
بدأ بكتابة أكثر من رواية ولكّنه مّزقها فيام بعد ألّنه مل يقتنع هبا ّمث اّتجه إىل الشعر ومل 
يقتنع بالقصائد القليلة التي كتبها ّمث وجد نفسه أميل إىل كتابة القّصة القصرية حيث أّنه 
أميل إىل الرتكيز. وبقدر ما يكتب القّصة تتمّثل أمامه صورة للشخصّية كّلها ّمث حيذف منها 

ما ال يراه يتدّفق فّنًيا والقّصة القصرية. إّن احلوار يف قصصه قليل وإّن الرسد هو الغالب.
لقد قّرر منذ بدأ الكتابة أال جيعل الكتابة احرتاًفا ورّبام كان هذا سبب من أسباب إقالله 
من الكتابة بالنسبة لغريه. ويرتك نفسه عىل سجّيتها. فإن أراد القراءة فال يرغم نفسه عىل 

الكتابة وإذا كتب فال يرغم نفسه عىل كتابة قالب معّين.
إن ما يشغل تفكريه اآلن هو الدعوة إىل وضع أساس علمي للحركة النقدّية ّمث وضع 
دائرة معارف أدبّية للتعريف باحلركة األدبّية قدميها وحديثها. وثالًثا التأريخ للفنون األدبّية 
وهو عمل نقدي يف جوهره وليس جمّرد جتميع للنشاط األديب. وهذا هو أساس لقيام حركة 

نقدّية أدبّية سليمة.
يف املّدة األخرية استطاع الشاروين أن يكتب قّصة قصرية الزحام اعتربها النّقاد بحّق 

رائعة من حيث أّنه استطاع فيها أن يوازن بني التكنيك واملفهوم...
النادرة  لبعث  منه  حماولة  كانت  فقد  واحدة  صفحة  تتعّدى  ال  التي  األقصوصة  أّما 
العربّية. ألّنه يؤمن بأّن الكاتب العريب عليه أن يستلهم الرتاث العريب فيام يكتب. وعاملنا العريب 
القدمي مل يعرف القّصة مبعناها الغريب احلديث... بل عرف قوالب أخرى منها ما يعرف باسم 

(النادرة) وهي أقصوصة ذات حبكة ومغزى.
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مؤّلفاته:
أ) قصص:

الكتاب  سلسلة  القاهرة،  اخلمسة،  العّشاق   -١
الذهبي، روز اليوسف، ١٩٥٤.

الكتاب  سلسلة  القاهرة،  امرأة،  إىل  رسالة   -٢
الذهبي، روز اليوسف، ١٩٦٠.

الزحام، بريوت، دار اآلداب، ١٩٦٩.  -٣
كتاب  سلسلة  القاهرة،  الروح،  حالوة   -٤

اليوم، مؤّسسة أخبار اليوم، ١٩٧١.
سلسلة  القاهرة،  الليل،  منتصف  مطاردة   -٥

اقرأ، دار املعارف، ١٩٧٣.
 .كتاب اليد آخر العنقود، القاهرة، سلسلة  -٦

مؤّسسة أخبار اليوم، ١٩٧٤.
األم والوحش: قصص قصرية، القاهرة، دار   -٧

ماجد للطباعة، ١٩٨٢.
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  املوسيقّية،  الكرايس   -٩

العاّمة للكتاب، ١٩٩٠.
لقصور  العاّمة  اهليئة  البكاء،  حتى  الضحك   -١٠

الثقافة، ١٩٩٧.

الغرق، اهليئة العاّمة للكتاب، ٢٠٠٦.  -١١
كام ترمجت خمتارات من قصصه:  

« Blood feud », selections tr. by Denys 
Johnson-Davies, Cairo, AUC Press, 1991.

ب) شعر:
املساء األخري، القاهرة، دار املعارف، ١٩٦٣.  -١

ج) دراسات وأعامل أخرى:
النهضة،  مكتبة  القاهرة،  أدبّية،  دراسات   -١

.١٩٦٤
القاهرة،  املعارص،  العريب  األدب  يف  دراسات   -٢
والرتمجة،  للتأليف  العاّمة  املرصّية  املؤّسسة 

.١٩٦٤
دراسات يف الرواية والقّصة القصرية، القاهرة،   -٣

وزارة الثقافة واِإلرشاد القومي، ١٩٦٤.
دراسات يف احلّب، القاهرة، سلسلة كتاب   -٤
حتت  ط ٢  ١٩٦٦؛  اهلالل،  دار   ،اهلالل
العريب  الرتاث  يف  والصداقة  احلّب  عنوان: 

والدراسات املعارصة، دار املعارف، ١٩٧٥.
الالمعقول يف األدب املعارص، القاهرة، سلسلة   -٥
املكتبة الثقافّية، دار الكاتب العريب، ١٩٦٩.

مل يستفد كثًريا من تعّرضوا لنقد كتبه لكّنه استفاد من قراءاته لكتب النقد النظرّية أّوًال 
ّمث من قراءاته ّملا يكتبه النّقاد بشأن ما ينرش من إنتاج أديب من املحيطني العريب واألجنبي. كام 

أّنه استفاد من نقد األصدقاء األدباء.
ال ميكن الفصل بني العملّيتني املتضامنتني، النقد الفّني واِإلبداع الفّني، عن بعضهام. 
ولعّل هذه حاسته النقدّية، إن جاز التعبري هي السبب يف أّنه يكتب القّصة أكثر من مّرة. وإّن 
كتابتها تستغرق شهور ألّنه يقرأها بصوت مسموع ليحّس مبوسيقّية أسلوهبا فيقدم مفردات 

مجلها أو يؤخرها، ويعيد صياغة تركيباهتا اللغوّية كام قد يعيد ترتيب فقراهتا.
وهكذا فإن النقد سالح ذو حّدين، يفيد عملّية اِإلبداع الفّني من ناحية ويعّطلها من 
عملّية  ناحية أخرى. ألّن الوعي الذي يكتسبه األديب من النقد بقراءة أو ممارسة يعّطل 
اِإلبداع املّتصلة باجلانب الوجداين أو االنفعايل. ولعّل هذا كان أحد أسباب قّلة ما يكتب 

من قصص من ناحية الكّم، كام أّنه هو نفسه أحد أسباب رضائه عنها من ناحية الكيف.

* [تلخيص حريف لكتاباته الشخصّية حتت إرشاف ابنه الدكتور رشيف يوسف الشاروين].
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سلسلة  القاهرة،  املعارصة،  املرصّية  الرواية   -٦
كتاب اهلالل، دار اهلالل، ١٩٧٣.

سبعون شمعة يف حياة حييى حّقي*، القاهرة،   -٧
إعداد   .١٩٧٥ للكتاب،  العاّمة  املرصّية  اهليئة 

وتقدمي.
القّصة  من  خمتارات  األلف:  بعد  الثانية  الليلة   -٨
النسائّية يف مرص، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة 

للكتاب، ١٩٧٥.
اهليئة  القاهرة،  املرصّية،  الرواية  من  مناذج   -٩

املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٧٧.
القاهرة،  وتطبيًقا،  ا  نظريًّ القصرية  القّصة   -١٠
سلسلة كتاب اهلالل، دار اهلالل، ١٩٧٧.

املعارف،  دار  القاهرة،  واملجتمع،  القّصة   -١١
.١٩٧٧ ،كتابك سلسلة

سلسلة  القاهرة،  الفصيح،  املوّظف  شكوى   -١٢
كتاب اهلالل، دار اهلالل، ١٩٨٠.

ويوسف  حمفوظ*  نجيب  الثالثة:  الروائّيون   -١٣
اُهللا*،  عبد  احلليم  عبد  وحمّمد  السباعي*، 
للكتاب،  العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة، 

.١٩٨٠
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  القراءة،  مع  رحلتي   -١٤

العاّمة للكتاب، ١٩٨٢.
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  القصرية،  القّصة  مع   -١٥

العاّمة للكتاب، ١٩٨٥.
سندباد يف َعامن، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -١٦

للكتاب، ١٩٨٦.
دراسات  سلسلة  القاهرة،  الدراما،  مع   -١٧
أدبّية، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٨٩.

دار  دمشق،  القصرية،  القّصة  يف  دراسات   -١٨
طالس، ١٩٨٩.

عجائب اهلند: من حكايات الرّحالة العرب،   -١٩
لندن، دار رياض الرّيس، ١٩٩٠.

يف األدب العامين احلديث، لندن، دار رياض   -٢٠
الرّيس، ١٩٩٠.

الرّيس،  رياض  لندن،  عامن،  من  أعالم   -٢١
.١٩٩٠

يف ربوع عامن، لندن، رياض الرّيس، ١٩٩٠.  -٢٢

مالمح عامنّية، لندن، رياض الرّيس، ١٩٩١.  -٢٣
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  املوسيقّية،  الكرايس   -٢٤

العاّمة للكتاب، ١٩٩٠.
خمتارات، لندن، رياض الرّيس، ١٩٩٢.  -٢٥

مع األدباء، املجلس األعىل للثقافة، ١٩٩٩.  -٢٦
األعامل الكاملة، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٢٧

للكتاب، ٢٠٠٠.
اخليال العلمي يف األدب العريب املعارص: حّتى   -٢٨
املرصّية  اهليئة  القاهرة،  العرشين،  القرن  هناية 

العاّمة للكتاب، ٢٠٠٠.
القّصة القصرية تطّورا ومتّردا، القاهرة، اهليئة   -٢٩

العاّمة لقصور الثقافة، ٢٠٠١.
العاّمة  اهليئة  القاهرة،  وجوائز،  مبدعون   -٣٠

لقصور الثقافة، ٢٠٠٣.
صارخا يف الّربية، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة   -٣١

للكتاب، ٢٠٠٣.
يف  وقراءات  دراسات  احلاوي:  جراب  من   -٣٢
احلضارة  مركز  القاهرة،  القصرية،  القّصة 

العربّية، ٢٠٠٤.
القاهرة،  عامن،  سلطنة  حكام  البورسعيديون   -٣٣

مركز احلضارة العربية، ٢٠٠٤.
سلطنة عامن بني الرتاث واملعارصة، القاهرة،   -٣٤

مركز احلضارة العربية، ٢٠٠٦.
القاهرة،  والفصحى،  العامية  بني  احلوار  لغة   -٣٥

اهليئة املرصية العاّمة للكتاب، ٢٠٠٧.
قراءات يف إبداعات من عاملنا العريب، دمشق،   -٣٦

اهليئة العاّمة السورية للكتاب، ٢٠٠٧.
قراءات يف روايات، القاهرة، املجلس األعىل   -٣٧

للثقافة، ٢٠٠٨.
املجلس  القاهرة،  العريب،  الرتاث  يف  احلكاية   -٣٨

األعىل للثقافة، ٢٠٠٨.

د) ترمجة:
الكويت،  سينكا،  الالتيني  للكاتب  أوديب   -١

وزارة اِإلعالم، ١٩٧٦.



يوسف الشاروين ٦٩٥

 

عن املؤّلف:
كتاب  يف   :القصرية القّصة  مع  جتربتي   -١
(انظر  وتطبيًقا  نظرًيا  القصرية  القّصة  املؤّلف: 
سريته   .٨٥-٩٦ ص.  ١٠/ج)،  رقم  أعاله 

الذاتّية.
النقاد،  من  جمموعة  بقمل  والشجاعة  اخلوف   -٢

القاهرة، كتابات معارصة، ١٩٧٦.
القاهرة،  املتمّرن،  املثّقف  رمسيس:  يونان،   -٣

اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٩٢.
وعامله  الشاروين  يوسف  نعيم:  عطية،   -٤
القصيص، اهليئة العاّمة لقصور الثقافة، ١٩٩٤؛ 

ط ٢، مركز احلضارة العربية، ٢٠٠٠.
فرج، نبيل: يوسف الشاروين، مبدعا وناقدا،   -٥
القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ١٩٩٥.
بيومي، مصطفى: معجم أسامء قصص يوسف   -٦

الشاروين، مركز احلضارة العربية، ١٩٩٩.
احلج عيل، هيثم: التجريب يف القصة القصرية:   -٧
العاّمة  اهليئة  منوذًجا،  الشاروين  يوسف  قصة 

لقصور الثقافة، ٢٠٠٠.

واآلخر  النفس  مدركات  كيت:  دانيالز،   -٨
(رسالة  الشاروين  يوسف  قصص  يف 
القاهرة،  احلديدي)،  حممد  دكتوراه،ترمجة 

املجلس األعىل للثقافة، ٢٠٠٣.
قصص  حيوان  معجم  مصطفى:  بيومي،   -٩
العربية،  احلضارة  مركز  الشاروين،  يوسف 

 .٢٠٠٣
اهليئة  الربية،  يف  صارًخا  الشاروين  يوسف   -١٠
دراسات   .٢٠٠٣ للكتاب،  العاّمة  املرصية 

وكلامت تكرميية يف مناسبات احتفالية.

مقاالت:
عبد القادر، فاروق: ملحات حياة صاحب   -١

الزحام، الرأي، ٧١/١١/٢٨. سرية الكاتب.
الكاتب  عن  ص ١٦،   ،٢٠٠١/٧/٦ احلياة،   -٢

الذي حاز عىل جائزة الدولة.

مقابالت:
جمّلة احلقيقة الليبّية، رقم ١٥٢٢، ١٩٧٠/٧/٢٩.   -١

احلوادث، ١٩٩٥/٨/١١.  -٢
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الشاعر القروي ،رشيد سليم الخوري
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٨٨٧ يف الرببارة، لبنان.
وفاته: ١٩٨٤. 

ثقافته: تعّلم يف املدرسة االبتدائّية يف الرببارة، ّمث مدرسة الفنون األمريكّية يف صيدا، ١٩٠٠-
١٩٠٢؛ فمدرسة سوق الغرب، ١٩٠٣؛ ّمث مدرسة أنفه الوطنّية، وأكمل االعدادّية يف الكّلية 

السورّية االنجيلّية ببريوت.

اللغة  هناك  وعّلم   ١٩١٣ الربازيل،  إىل  هاجر   .١٩٠٦-١٩١٣ مدّرس،  سطور:  يف  حياته 
العربّية كام عمل يف حقل التجارة. رئيس حترير جمّلة الرابطة، ١٩٣٤-١٩٣٧ (أّسسها خليل 
سعادة). اشرتك يف تأسيس عصبة األندلسّية (١٩٢٣-١٩٤٧) سان بولو، الربازيل وخلف 
ميشال معلوف يف رئاسة العصبة نفسها. لّقب رشيد اخلوري بالشاعر القروي وقّديس 

الوحدة العربّية غري متزّوج.

السرية*/**:
ولدُت ليلة عيد الفصح يف اخلامس من نيسان سنة ١٨٨٧...

أّمي تقال ابنة أسعد بشارة الرحباين. وأيب سليم بن طنوس بن منصور ابن حّنا اخلوري.
نزح جّدي أسعد وأخوه مرشق بعائلتيهام من الشوير إىل الرببارة واشتغلوا باحلدادة.
واملسابقات  الدروس  يف  األّول  كان  ونصف.  بأربع  يصغُرين  املدين،  الشاعر  قيرص، 
يف  الفنون  مدرسة  يف  طالًبا  قضاها  التي  األربع  السنوات  طيلة  السلوك  وحسن  الرياضّية 
صيدا. زاول التعليم عند األمريكان يف جبيل والبرتون وطرابلس. وتزّوج يف الوطن يف سّن 
العرشين، ّمث تزّوج يف املهجر بعد وفاة زوجته األوىل وأنجب البنني واحلفدة. يشتغل يف 

حمّل جتاري بصنبول.
يف  املعّلمون  تعاقب  ّمث  الغرزوزي  وحيد  قيرص  الشاعر  معّلمي  عىل  تتلمذت  ما  أّول 
مطالعة  يف  رغبة  العارشة،  يف  وأنا  نصار،  ايليا  املعّلم  آخرهم  مّني  وآنس  قريتنا،  مدرسة 
املجالت العلمّية واألدبّية التي كنت أجدها عىل طاولته، فعنى يب عناية خاصة، وصار 
يكتب يل اخلطب واألشعار فأستظهرها وأمتّرن عىل إلقائها بصوت ترّدد صداه كهوف 

الوادي.
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وّملا ناهزت الثالثة عرشة طلبت العمل سنتني يف مدرسة الفنون األمريكّية يف صيدا، فسنة 
فأهنيت  وعدت  الوطنّية؛  (أنفة)  مدرسة  يف  سنة  بعدها  عّلمت  الغرب،  سوق  مدرسة  يف 
االعدادّية يف الكّلية السورية االنجيلّية ببريوت. ّمث انرصفت إىل التعليم سبع سنوات متوالية 
يف  الرشقّية  فالكّلية  الوطنّية،  بشمّزين  فمدرسة  األمريكّيتني،  واملينا  طرابلس  مدرستي  يف 
زحلة، فمدرسة االنكليز يف الشوير، فمدرسة األمريكان يف سوق الغرب. وما كانت كثرة 
تنّقيل إّال اختياًرا مّني ألفضل الرشوط التي كانت تعرض عّيل من خمتلف املدارس يف عطلة 

كّل سنة.
لست من العمل يف يشء ولكّني أميل إىل مطالعة األخبار العلمّية قبل أّية قصيدة. وأحسن 

القصص عندي املرتجم عن الروسّية وما شاكله بساطة وعمًقا.
مل أتعّلم من اللغات األجنبّية غري نزر من االنكليزّية أمهلته فنسيت أكثره، ونزر من 
الربتوغالّية أقل وما أكملت قّط مطالعة كتاب غري عريب. أّما أّم اللغات فأمتّنى لو جتّدد عمري 
ألشبع هنمي من درسها، وأغرتف من كنوز حكمتها املخبوءة عن أكثر أدباء العربّية، وال 

سّيام املغرتبني.
أنا  أّني  يقنعني  من  أجد  حّتى  الشّك  يساورين  ولن  بوجودي،  إمياين  تعاىل  به  أؤمن 
خلقت نفيس. وأعد بحث العلامء يف هل اهللا موجود أدل عىل احلامقة من تساؤل بصري يف 

رائعة النهار: هل يف السامء شمس أم ال.
وقد برز ّيف وأنا يف مطلع الرابعة عرشة إحساس ديني غريب، غمرين بحبور عظيم 
وسعادة ال توصف. فكنت أفيق منتصف الليل، وأخرج إىل حديقة املدرسة وقد غرقت يف 
جلة هادئة شّفافة من ضياء القمر فأسبح يف تأّماليت وابتهااليت الربيئة. وقد جتّلت هذه الروح 
يف حيايت اليومّية بًرشا يفيض من وجهي ورّقة متناهية يف عرشيت. فام حتّرش يب رفيق إّال 

!ملاذا يا أخي؟ أال تشعر أّني أحّبك :قلت وقلبي بني شفتّي
نرشت يل جرائد بريوت عىل عهد املتّرصف الرتكي يوسف فرانكو باشا بعض القصائد 
الشعر  ويعشق  الربازييل  اجليش  يف  قبطان  وهو  اسكندر  عّمي  قرأها  فام  الثائرة،  الوطنّية 
احلاميس عىل اخلصوص حتى رشع يرغبني يف السفر إليه وأستمّر عىل ذلك بضع سنوات 
وأنا أترّدد يف هجر وطني الذي تّيمني حّبه منذ حداثتي، وأسأل العارفني: هل يف الربازيل 
جبال مجيلة كجبال لبنان وسامء نقّية كسامئه. حّتى جعلني عّمي أمام األمر الواقع بإرساله 
ا  إّيل مخسني لرية انكليزّية ألسافر يف الدرجة األوىل. وكان والدي قد توّفي سنة ١٩١٠ غمًّ
وكمًدا لفرط حيائه من (ال) وتوزيعه ثروته قروًضا مل يستوف منها فلًسا وخّلف علينا ديوًنا 
ال يرجى إيفاؤها من أجر التعليم الضئيل، فوّطنت النفس عىل االغرتاب وأنا أمنّيها باألوبة 
حاًملا أبرىء ذّمة والدي. وركبت البحر لكن ال يف الدرجة األوىل وال يف الثانية... فاضطررنا 

الستدانة ما يكفينا للسفر يف الدرجة الثالثة...
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أبحرنا من بريوت يف أّول آب سنة ١٩١٣ ووصلنا أواخر أيلول إىل مدينة مريانا من أعامل 
والية ميناس حيث يقيم عّمي وعائلته الربازيلّية الكبرية. لبثنا عنده سنة مل أطق يف خالهلا 

صًربا عىل ناعم العيش...
انتقلت إىل صنبول سنة ١٩١٥ برتغيب من صديقي املعّلم جرجس موسى اخلوري. 
واشتغلت أّول وصويل بالتعليم يف مدارس عربّية ومدارس أجنبّية ويف البيوت، ّمث حتّولت 
إىل التجوال يف الواليات معتمًدا لبعض املحالت التجارّية. كانت عاصمة اللوائني عندما 
بلغتها مزدانة سامؤها ببعض نجوم األدب العريب بني كاتب وخطيب ولغوي ولكّنها تفتقر 
إىل شاعر فقنعت يب. وكانت الصحف واجلمعّيات واألندية عىل ازدياد مستمّر، فرشعت 
القصيدة  إىل  حتتاج  وكّلها  وساق  قدم  عىل  تقوم  والوطنّية  واخلريّية  األدبّية  احلفالت 
واألنشودة فتجدمها عىل أسلة لساين ووتر عودي. ّمث كان عهد االنتداب وانفضاح وعد 
بلفور، وغليان اخلواطر وشبوب الثورات يف العامل العريب، فقويت احلركة الفكرّية وانشطر 
اجلالية  حاجة  مّست  عندئذ  مذبذبني.  ومرتزقة  واستقالليني  احتالليني  إىل  املهجر  كّتاب 
اجلهاد  عىل  وحيّض  احلامسة  ويذكي  البطولة  هلا  وميّجد  احلرية  أحلان  ينشدها  شاعر  إىل 
ملبًيا  كّل سانحة،  مهتبًال  وانربيت لتأدية الرسالة  صوت اهلاتف  إىل  والغوث؛ فأصغيت 
كّل دعوة، ال أبغي أجًرا وال شكوًرا، بل مذيًبا قلبي ودماغي وصّحتي ورزقي يف سبيل 

هذا الواجب الوطني...

* [مقطع من مقّدمة ديوانه: ديوان القروي، رشيد سليم اخلوري، الطبعة السابعة، بريوت، دار املسرية، 

ص ٩٠ وما يليها].

تسألني عن حديث يضّم إىل مجلة أحاديث ِإلعداد موسوعة عن الشعر العريب للشعراء 
العرب. حيزنني أكثر ّمما يّرسين أن أصارحك أّنني ليس باستطاعتي أن أشبع هنم نفسك الفتّية 
يف هذا املجال األديب وأنت يف أّول العمر جيب أن ال تلقى إّال كّل إقبال عليك السعافك 

يف عملك األديب.
يطمع  من  وحماربة  واستقالل  أّمتي  وهو  إال  قط،  به  أكفر  مل  مببدأ  أدين  رجل  إّنني 
باستعامرها. وقد برهنت عىل هذا اِإلخالص ملبدأي بأّنني جئت مببادرة ما سبقني إليها 
العدو  هذا  مطامع  ضّد  أجاهد  أن  جيب  وإّنني  عدو  ألّمتي  أّن  عرفت  أّنني  وهي  أحد، 
بالعمل والقول مًعا ال بل سبق عميل قويل: إّنني قاطعت انكلرتا منذ سنة ١٩١٧ أي قبل 
وعدها  سنة  قاطعتها  أنا   ،١٩١٩ سنة  انكلرتا  قاطع  غاندي  بسنتني.  غاندي  يقاطعها  أن 
بيشء  االنكليز  أعامل  مل  هدايا...  عّدة  ورفضتها  انكليزّية  جوخة  إّيل  أهدى  لبلفور. 
بعدئذ، طارحتني الغرام انكليزّية فرفضت. يل قصيدة اسمها نوت انكليزّية. قّدموا يل 
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مؤّلفاته:
الربازيل،  باولو،  ساو  الرشيدّيات،  ديوان   -١
يوسف نجم ورشكاه، املطبعة الفّنية، ١٩١٦. 

يف جمّلدين.
الكرمة،  مطبعة  باولو،  ساو  القروّيات،   -٢

.١٩٢٢
الشعر،  جمّلة  مطبعة  باولو،  ساو  األعاصري،   -٣

١٩٣٣؛ ط ٢، صيدا (لبنان)، ١٩٤٨.
(د.ت)،  (د.ن)،  الثالث،  الالمّيات   -٤

 .١٩٤٧
ساو  اخلوري،  سليم  رشيد  القروي،  ديوان   -٥
و[١٩٥٢]،  التجارّية  صفدي  مطبعة  باولو، 
يف  وفكره  الذاتّية،  الشاعر  سرية  مقّدمة:  مع 
الشعر ويف العروبة، ص ١ ٥٤؛ ط ٣، وزارة 

اِإلعالم، بغداد، ١٩٧١. ويشمل الشعر الذي 
كتبه الشاعر يف ما بعد الطبعة األوىل. وصدر 
طبعات  سبع  املسرية،  دار  بريوت،  يف  أيًضا 
منذ ١٩٥٢ حتى ١٩٨١. وحيوي هذا الديوان 
كّل املجموعات السابقة. صدرت يف دمشق 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  عن  الثانية  الطبعة 

.١٩٦١
(د.ن)،  باولو،  ساو  اللالمباالة،  أدب   -٦

.١٩٥٧
فجر عىل شفق، ط ٥، (د.ن)، ١٩٧٨.  -٧

الرائد  دار  بريوت،  النثرّية،  القروي  أعامل   -٨
العريب، ١٩٨٤.

الشعر القروي: النثر. حترير، تعليق وتقدمي من   -٩
حمّمد أمحد قاسم، طرابلس، جاّروس برس، 

.١٩٩٦

أجًرا مغرًيا لكي أعطيهم قصيدة الربيع اآلخر لتذاع، قلت أقّدمها هدّية ال أريد أجرة 
برشط أن تذاع كّلها، ألّن فيها مقاطع أهاجم هبا أعداء بالدي.

ال أشعر بالعداء نحو انكلرتا وال أمريكا. أنا رجل مسيحي بكّل معنى الكلمة ولكن 
ا  بنفس الوقت أجاهد جهاًدا سلمًيا، هذه حرب سلمّية. عندما ال أشرتي جوًخا انكليزيًّ
إذا  ستفقرهم  التي  التجارة  هذه  هي  ما  جوًعا.  االنكليزي  ميوت  أن  أريد  أّني  يعني  ال 
اعرتضت عن رشاء جوخة. أريد أن أكون مثًال أعىل لشباب أّمتي ليشعروا أّن هلم أعداء 
أن  املطامع،  هذه  حماربة  عىل  أحّرضهم  إّنني  وشقاقهم.  استعامرهم  السوء،  هبم  يريدون 
وليس  عليه  خسارة  عمله  أّن  الربيطاين  الشعب  العمل  هذا  ليشعر  باملقاطعة  حياربوها 
نفعت  طاملا  كبالدي  بالد  يعامل  عندما  والعداوة  الصداقة  حساب  ليحسب  ربًحا، 
البرشّية بحضاراهتا املتدالية. أنا أستمّر عىل اجلهاد من أجل حترير بالدي ووحدة بالدي 

واشرتاكّية بالدي.
خرب صاحبك عن مبدأي ليعرف وأرجو أن حيرتمني بدًال من أن يضمر يل األذى أو 
احلقد. إّنه رجل يظهر أّنه خيدم الدين والعمل، وعميل ليس ضّد الدين وال ضّد العمل. أريد 
حترير بالد عزيزة عّيل، وأن أنت ترى مطامع الناس ببالدي ماذا صنعت وماذا تصنع وعىل 

أي نار جهّنمية نحن قاعدون.

** [من حوار مع كلود سابا يف بيت الشاعر، ترشين األّول ١٩٨٣].
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عن املؤّلف:
مقاالت:

كتبها  مقالة  ص ١٢.   ،١٩٨٠/٢/١ األنوار،   -١
وليم اخلازن*.

صبحي*، حميي الدين: حتّية للشاعر القروي:   -٢
 ،اقرتاح منهج قومي يف تاريخ األدب احلديث
الوحدة، املجّلد األّول، عدد ٢ (ترشين الثاين 

١٩٨٤)، ص ١٠٠-١١٣.

مدح  ص ٩١-٩٢.   ،١٩٨٤/٩/٢١ احلوادث،   -٣
لشعره وتقدير له.

ص ٥٤-٥٩   ،٦-١٩٨٤/٨/١٢ الدويل،  النهار   -٤
حتى ٩-١٩٨٤/٩/١٥. سلسلة من ٦ مقاالت 
يتوىف  أن  قبل  الشاعر  مع  حوار  عىل  تعتمد 

بوقت قصري.

النعية:
النهار، ١٩٨٤/٨/٢٨. نعيته وتقدير شعره.  -١
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بول يوسف شاوول
النوع األديب: شاعر، ناقد.

والدته: ١٩٤٢ يف بريوت، لبنان.
ثقافته: تعّلم يف املدرسة االبتدائّية الرسمّية يف سّن الفيل، ١٩٥٠-١٩٥٧؛ فمعهد مار يوحّنا 
الليلّية،  كادموس  ومدرسة  الرسمّية  الثانوّية  فاملدرسة  ١٩٥٨-١٩٦٢؛  الدكوانة،  الرسول، 

بريوت، ١٩٦٣-١٩٦٤؛ ّمث التحق بكّلية الرتبية، يف اجلامعة اللبنانّية، ١٩٦٦-١٩٧٢.

عضو  مدّرس.  للسينام.  مرتجم  املستقبل.  ملجّلة  ثقايف  وجمّرر  صحايف،  سطور:  يف  حياته 
جمّلة  ومؤّسس  حمّرر  اللبنانّيني،  الكّتاب  اّتحاد  عضو  اللبنانية؛  الوعي  حلركة  مؤّسس 
التحويالت (بريوت، ١٩٨٣). لقد زار سورية والعراق واملغرب واألردن واليمن ومرص. 

زار باريس عدة مّرات وزار لندن أيًضا.

السرية:
ولدُت يف كانون الثاين من عام ١٩٤٢ يف بلدة سن الفيل الواقعة بني جبل لبنان ومدينة 
الرشطي  والدي  كان  أصغرهم،  أنا  وأخوات،  أخوة  مثانية  من  تتأّلف  عائلة  يف  بريوت، 
البسيط معيلها الوحيد، فعشت عيشة متواضعة، وتلّقيت درويس االبتدائّية يف مدرسة سن 

الفيل الرسمّية، املجانية.
بعد املرحلة االبتدائّية متكن والدي مبساعدة بعض أشقائي من إرسايل إىل معهد مار يوحّنا 
الرسول حيث تابعت درويس التكميلّية. يف املرحلة الثانوّية، مل أستطع أن أكمل يف املعهد ذاته 
درويس ألسباب ماّدية، فانتقلت إىل إحدى املدارس الثانوّية األخرى الفينيسيني، فنلت 
 خوري وعبيد شهادة البكالوريا القسم األّول. بعدها، عملت يف ترمجة األفالم السينامئية
حوايل سنة، وتسّجلت أثناءها يف مدرسة ليلّية قدموس فنلت شهادة البكالوريا القسم 
الثاين، تقّدمت إىل كّلية الرتبية يف اجلامعة اللبنانّية إىل مباراة املنح، فنلت منحة شهرّية متّكنت 
هبا من متابعة درويس. وقد رافق متابعتي اجلامعّية ممارستي التدريس يف معهد الرشق يف 

سن الفيل (حوايل ٣٠ ساعة يف االسبوع، لقاء لريتني لكل ساعة تدريس).
والنقابّية  والسياسّية  االجتامعّية  قناعايت  يف  أساسّية  حتّوالت  أحدثت  اجلامعّية  املرحلة 
فأسهمت يف تأسيس حركة الوعي اللبنانية، ذات الشعار قوة التغيري الوطنّية، والتي 
قمت فيها بدور قيادي مع رفقائي، وعملت عىل بناء حركة نقابّية سياسّية مستقّلة وذات 
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أفكارنا  فاستمددنا  واالجتامعي)،  والتارخيي  (اجلغرايف  اللبناين  الواقع  من  منبثقة  اّتجاهات 
سواء  جاهزة  أفكار  من  وليس  والعربّية،  اللبنانّية  التناقضات  طبيعة  من  عملنا  وأدوات 
كانت هذه األفكار من منشأ مييني غريب أو من منشأ ايديولوجي رشقي (ماركيس أو 
اشرتاكي...) وقد بقيت حوايل ٨ سنوات يف قيادة حركة الوعي واحلركة الطالبّية يف جممل 
لبنان، يف مرحلة تعترب من أهّم املراحل الثقافّية (الطالبّية) التي شهدها لبنان منذ االستقالل، 
وكان من الطبيعي أن ألقى واحلركة التي أنتمي إليها حماربة شديدة بلغت أحياًنا حّد العنف 
من قبل اليمني التقليدي واليسار التقليدي وبعض الفئات غري املستّقلة ايديولوجًيا وسياسًيا، 
لكن اّتجاهنا الوطني اللبناين والعريب املستقّل، ذا النزعة التغيريية (الليربالّية إذا صّح التعبري)، 
وطني  تغيريي  فكر  بلورة  وحماولتنا  ومهومها،  ومبصاحلها  الطالبّية  باملجموعات  وارتباطنا 
غري جاهز وغري مرتبط، استقطب بفرتة قصرية (حوايل ٦ سنوات) جمموعات طالبّية (يف 
اجلامعات اللبنانّية واليسوعّية واألمريكّية، ويف الثانوّيات)، وغري طالبّية يف املناطق ويف املدن، 
احلركة  قيادة  إىل  الوصول  لنا  أتاح  ّمما  اللبنانّية،  اجلامعة  يف  حركة  أقوى  حركتنا  جعل  مما 
الطالبّية وقيادة التحّركات الواسعة يف بداية السبعينات، وكنت أنا أحد القيادّيني البارزين 
هلذه التحّركات، وقد تعّرضت أكثر من مّرة للسجن واملطاردة والتهديد من قبل أجهزة 

رسمّية وغري رسمّية.
لكّنني عىل امتداد جممل هذه املراحل الدراسّية منذ صغري وحتى املرحلة اجلامعّية وما 
بعدها، ورغم كّل هذه االهتاممات واهلموم، ما كنت أنقطع عن قراءة الشعر وكتابته وإن 
كنت متحّفًظا بشأن النرش. ففي السادسة عرشة كنت قد قرأت بودلري لوتريامون وفرلني 
ورمبو وبول فالريي (الشاعر الصعب)، ومالرمه، وأذكر أّنني كنت أعارض فالريي يف 
بعض القصائد التي كتبتها والتي ال يزال بعضها حمفوًظا. وأذكر أّن أّول قصيدة نرشت 
يف جمّلة احلكمة كانت موزونة، عام ١٩٦٠. كام أّنني أكببت عىل قراءة الشعر العريب القدمي 
واحلديث، فخلبني بعض الشعراء كلبيد وطرفة وأيب متام واملتنّبي، كام خلبني أكثر هنج 
البالغة لِإلمام عيل. وتابعت عن كثب حركة الشعر العريب احلديث منذ بدايات النهضة، 
فتوّقفت عند سعيد عقل* يف قدموس وعند صالح لبكي* والياس أيب شبكة وأمني نخلة* 
يف نثرياته وأنيس احلاج* وشوقي أيب شقرا* وحمّمد املاغوط*. وقد أحببت الشعر العاملي، 
لذلك قرأت شكسبري قراءة متأنية وكذلك غوته الذي مل يستهوين وأحببت هولدرلن كثًريا 
مرحلة  يف  كتبتها  التي  القصائد  له  ترمجت  وقد  شكسبري.  عن  أمهّية  يقل  ال  اعتربته  حتى 
جنونه ونرشهتا يف جمّلة املستقبل وتقربت من ريلكه فام أدفأين فيه سوى مراثيه. ويف املراهقة 
قرأت بجهد وحّب الكوميديا اِإلَلهّية التي ترمجها ترمجة رائعة حسن عثامن. واستهواين يف 
تلك املرحلة الشاعر اهلندي طاغور وكان قد ترجم بعضه األب يوحّنا قمري. هذا عدا عن 
شغفي بقراءة الروايات واملرسح، فاطلعت تقريًبا عىل كل دستويفسكي وغوغول وتولستوي 



بول يوسف شاوول ٧٠٣

 

مؤّلفاته:

أ) شعر:
(د.ن)،  بريوت،  املوت،  يف  الطاعن  أّيها   -١

للدراسات  العربّية  املؤّسسة  ط ٢،  ١٩٧٤؛ 

والنرش، ١٩٨١.

١٩٧٧؛  النهار،  دار  بريوت،  الدم،  بوصلة   -٢

ط ٢، بريوت، رياض ريس للكتب والنرش، 

.٢٠٠٥

بريوت،  احلديث،  الفرنيس  الشعر  كتاب   -٣

دار الطليعة، ١٩٨١. جمموعة ٤٥٠ قصيدة ل 

١٥٠ شاعًرا فرنسًيا حديًثا. ترمجة إىل العربّية.

وجه يسقط وال يصل، بريوت، دار النهار،   -٤

.١٩٨١

وتشيخوف، شغفت بسارتر وبكاسو ومبورياك (رغم تناقضهم) وأندريه موروا وجيونو 
وبانيول (رغم خفته). كام شغفت بيونسكو وبأراموف وبيبكت (ومل أحّب جان جينيه وإن 
ا من دون أن أنسى سرتاندبر وارابال  أحببت أحياًنا هنري ميلر)، وبجورج شحادة مرسحيًّ
(الذي مل أحّبه)، وبيرت فايس. وواكبت الروائّية والقصصّية العربّية خصوًصا إبراهيم املرصي 
ونجيب حمفوظ* وتوفيق احلكيم* ويوسف إدريس* وصنع اهللا إبراهيم* وادوار خراط* 

ويوسف حبيش األشقر* وفؤاد كنعان* وتوفيق عواد* وزكريا تامر*...
الشعر  أّن  إّال  الرتبية  كّلية  يف  هبا  فتخّصصت  وآداهبا  العربية  اللغة  اختياري  ورغم 
مع  جتلياته  بداية  منذ  دقيًقا  رصًدا  فرصدته  صغري،  منذ  اهتاممي  موضع  كان  الفرنيس 
فيلون وحتى هذه املرحلة. وكان الكتاب الذي نرشته عام ١٩٨٠ كتاب الشعر الفرنيس 

احلديث ١٩٠٠ -١٩٨٠، مثرة هذا الرصد من الداخل.
سيناريو  كذلك  وكتبت  بغدادي،  ملارون   بريوت يا  بريوت  فيمل  حوار  كتبت  كام 
وحوار اخليانة (مسلسل تلفزيوين من إخراج سمري نرصي وبطولة نضال األشقر) وحوار 
مسلسل السنوات الضائعة (إخراج سمري نرصي)، واقتبست مذكرات جمنون لغوغول 
مرسحًيا فلعبت مرات عدة. منذ سنة ١٩٧٧ أعمل يف الصحافة الثقافّية، وقد تركت مهنة 
التعليم بعد ممارستها ٩ سنوات، وقد عملت يف النهار العريب والدويل وما لبثت أن ارتبطت 
مبجّلة املستقبل (كمسؤول عن القسم الثقايف)، وعملت كذلك يف جمالت فكرّية وثقافّية 
ك الفكر العريب والفكر العريب املعارص وببعض املجالت بأسامء مستعارة، من دون أن أنقطع 
املشاركة  يف  وكذلك  العربّية  والصحف  املجالت  بعض  يف  وثقافّية  نقدّية  مسامهات  عن 

مبؤمترات ثقافّية عربّية وغربّية.
حتى كتبة هذه السطور أحاول أن أنقطع أكثر فأكثر إىل الشعر كتابة وقراءة مقلًال قدر 

اِإلمكان من النشاط الصحفي.
وحتى النقدي واِإلعالمي لألكباب احلميم عىل هذا الفّن الصعب الذي يتطّلب يف 

رأيي تفرًغا كامًال له.
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ومرسحّية،  قصصّية  كتابات  تذكارّية:  ميتة   -٥
بريوت، دار النضال، ١٩٨٤.

العربّية  املؤّسسة  بريوت،  الشاغر،  اهلواء   -٦
للدراسات والنرش، ١٩٨٥.

دار  بريوت،  العاملي،  الشاعر  من  خمتارات   -٧
احلداثة، ١٩٨٩.

موت نرسيس، بريوت، دار احلداثة، ١٩٩٠.  -٨
أوراق الغائب، بريوت، داراجلديد، ١٩٩٢.  -٩

كشهر طويل من العشق، بريوت، دار رياض   -١٠
الرّيس، ٢٠٠١.

١١- نفاد األحوال، بريوت، دار النهار، ٢٠٠٢.
دار  بريوت،  صلبة،  األرض  كانت  عندما   -١٢

رياض الرّيس، ٢٠٠٢. نصوص.
الرّيس،  رياض  دار  بريوت،  عطيل،  منديل   -١٣

٢٠٠٢، نصوص.
رياض  دار  بريوت،  يستبيح،  أدونيس   -١٤

الرّيس، ٢٠٠٣. 
الزائر، بريوت، رياض ريس للكتب والنرش،   -١٥

.٢٠٠٥
Banipal, no 31, Spring 2008, presents the 
playscript of «The Visitor». 

بال اثر يذكر، دار النهضة العربية، (د.ت).  -١٦
دفرت سيجارة، دار النهضة العربية، ٢٠٠٩.  -١٧

دار  اعامرهم،  خلف  ميوتون  الذين  هؤالء   -١٨
النهضة العربية.

ب) دراسات:
عالمات من الثقافة املغربّية احلديثة، بريوت،   -١

املؤّسسة العربّية للدراسات والنرش، ١٩٧٩.
املرسح العريب احلديث، ١٩٧٦-١٩٨٩، لندن،   -٢

رياض الرّيس للكتب والنرش، ١٩٨٩.
السمعية  بالفنون  العربية  القصيدة  عالقات   -٣
والبرصية، القاهرة، مؤسسة جائزة عبد العزيز 

البابطني لالبداع الشعري، ١٩٩٢.

نقد، بريوت، دار النهضة العربية، ٢٠٠٧.   -٤

ج) ترمجات:
 ،Samuel Beckett غودو،  انتظار  يف   -١

الكويت، سلسلة املرسح العاملي، ١٩٩٢.
الكويت،   ،Samuel Beckett اللعبة،  هناية   -٢

سلسلة املرسح العاملي، ١٩٩٢.

عن املؤّلف:
مقاالت:

 ،١٨-١٩٨٤/٦/٢٤ والدويل،  العريب  النهار   -١
ص ٥٢-٥٤. حتليل شعر بول شاوول.

أدب ونقد، ١٩٩١، ١، ٧١، ص ١٢٤، عن   -٢
املرسح العريب احلديث، ١٩٧٦-١٩٨٩.

ص ٦٥،   ،١٩٩٣  ،٢٥ أدبية،  شؤون  جمّلة   -٣
مقّدمة للعالقة بني القصة القصرية والشعر.

 ،١٩٩٧ األول  ترشين   ،٢١٢ املعرفة،   -٤
ص ١٩٦، احلداثة يف الشعر العريب.

مقابالت:
نرش:  مع   ،١٩-١٩٨٤/١١/٢٥ الدويل،  النهار   -١

ميتة تذكارية: كتابات قصصية ومرسحية.
احلوادث، ١٩٨٧/٧/٣١، ص ٥٤.  -٢

الديار، ١٠-١٩٨٨/٥/١١.  -٣
النهار، ١٩٩٠/٩/٢٠.  -٤

احلوادث، ١٩٩٠/١٢/٢٨، ص ٥٢-٥٣.   -٥
النهار، ١٩٩٢/٥/٢١؛ ١٩٩٢/١/٢٠؛ ١٩٩٢/١٢/١٦؛   -٦

.١٩٩٣/١٠/٩
النهار، ٢٠٠١/٤/١٤، ص ١٧.  -٧

السفري، ٢٠٠١/٦/٨، ص ٩.  -٨
عن  مقابلة  ص ٢٥.   ،٢٠٠٢/١/٢٤ السياسة،   -٩

كتابه: نفاذ االحوال.
السياسة، ٢٠٠٣/٨/٣١، ص ٢١.  -١٠
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فؤاد الشايب
النوع األديب: كاتب قصص.

والدته: ١٩١١ يف معلوال، سورية.
وفاته: ١٩٧٠. 

ثقافته: تعّلم يف املدرسة الثانوّية يف اجلامعة العلمّية األهلّية، دمشق، ١٩٢٧-٢٨؛ دخل كّلية 
احلقوق، دمشق، ١٩٢٩-١٩٣٢؛ ودرس اللغة الفرنسّية وآداهبا واحلقوق يف باريس يف الفرتة 

املعّينة بني ١٩٣٢-١٩٣٤.

حياته يف سطور: صحايف؛ حمّرر فتى العرب واالستقالل، ١٩٣٥-١٩٣٩؛ مؤّسس مشرتك 
يف جمّلة الطليعة. عضو جلنة التحرير لكّل من املعرض واملكشوف والصباح والدنيا والنداء 
دّرس األدب العريب يف املدارس الثانوّية يف العراق، ١٩٣٩-١٩٤٢. مدير عام يف مالك رئاسة 
اجلمهورّية، القاهرة، ١٩٥٩-١٩٦١ (فرتة الوحدة بني مرص وسورية)، مدير اِإلرشاد القومي 
يف وزارة اِإلرشاد، ١٩٦٢-١٩٦٣. رئيس التحرير ملجّلة املعرفة، ١٩٦٢-١٩٦٧. مدير عام 
لِإلذاعة والتلفزيون، دمشق، ١٩٦٣. مدير مكتب اجلامعة العربّية يف بوينس إيرس، ١٩٦٧ 

حتى توّفي سنة ١٩٧٠.

السرية*:
ومل   ،١٩١١ عام  الثاين  ترشين   ٢١ يف  القلمون،  جبال  قرى  إحدى   ،معلوال يف  ُولد 
دمشق،  إىل  انتقل  حتى  التعليم،  مبادىء  من  حّظه  ويأخذ  احلياة،  بنبض  حيس  يكد 
وكانت  سعد،  سليامن  األستاذ  أّسسها  التي   العلمّية اجلامعة  مدرسة  يف  حتصيله  ليتابع 
أشبه بجامعة صغرية، تستقبل طّالهبا من خمتلف األقطار العربّية، وتعّلم اللغات العربّية 
الدميقراطّية  روح  وإشاعة  النفس،  وعّزة  باألخاء  مفعم  جّو  يف  والفرنسّية،  واِإلنكليزّية 

واحلّرية.
يف  األوىل  التفّوق  جائزة   ١٩٢٨ عام  فنال  تشّع،  مواهبه  بدأت  املدريس  اجلّو  هذا  يف 
اللغتني العربّية والفرنسّية، ومل يشأ أن يظّل حمدود األفق، فانتسب إىل كّلية احلقوق عام 

١٩٢٩ وختّرج منها عام ١٩٣٢.
وشعر  القدمي  الشعر  من  الكثري  فحفظ  ثقافته،  مقّومات  أحد  العريب  األدب  كان 

املعارصين، وعكف عىل مطالعة ما كتبه أئمة البيان، وأعالم البالغة.
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وإذ أخذ زمالؤه طريقهم إىل املغرب ملتابعة دراساهتم اجلامعّية، فقد سافر هو أيًضا إىل 
باريس، يعب من معاهدها الثقافّية، ويتزّود من اللغة الفرنسّية وآداهبا، فمكث مّدة سنتني 
(١٩٣٢-١٩٣٤) رجع بعدمها وقد اعتنق الكثري من املبادىء احلّرة، والنظرّيات االشرتاكّية.

وحني رجع إىل دمشق كان الرصاع عىل أشّده بني التّيارات الوطنّية، ورجال االنتداب 
الفرنيس، وكان ال بّد له من أن يسري مع الشباب يف نزعاهتم الوطنّية، ورصاعهم القومي.

وإذ كان حمصوله الثقايف أخذ يتبلور يف التعبري عن آرائه، فقد بدأ يكتب يف الصحف 
واملجالت - كتب املقال األديب، واملقال السيايس... كام كتب القّصة (القصرية) حتى اعترب 

من أوائل الشباب الذين عاجلوها مبضموهنا القومي واالجتامعي.
ورسعان ما اجتذبته الصحافة إىل رحاهبا، فبدأ يرتجم عن الصحف الفرنسّية، ويعّلق 

عىل األحداث السياسّية، وال سّيام ذات االّتصال الوثيق بالقضّية الوطنّية...
سنة  حتى   ١٩٣٥ سنة  من  واالستقالل  العرب  فتى  جريديت  يف  حيّرر  ظّل  وقد 
مليشيل  املعرض  كمجّلة  ولبنانّية،  سورّية  وجمالت  جرائد  عّدة  يف  كتب  كام   ،١٩٣٩
زكور، واملكشوف لفؤاد حبيش، والصباح ّمث الدنيا لعبد الغني العطري، واألديب أللبري 
اجلرائد  من  وهي  الصلح  لكاظم  والنداء  إدريس*،  سهيل  للدكتور  واآلداب  أديب*، 

الكربى التي كانت تعّبر عن األهداف العربّية (بجرأة) وصدق وإخالص.
وقد ارتاح للعمل يف جريدة فتى العرب لصاحبها املرحوم معروف األرناؤوط (األديب 

الروائي) الذي كان يضفي عىل مقاالته السياسّية ظالل األدب، بأسلوب رومانيس...
تاقت نفس املرحوم فؤاد الشايب يف السنوات األخرية إىل االغرتاب، وتغيري منط احلياة 
كام  ألّنه،  إليه  يتشّوق  كان  الذي  احلقيقي  االغرتاب  جيّرب  أن  وأحّب  دمشق،  يف  الرتيبة 
يقول يف إحدى رسائله لألستاذ عبد اللطيف اليونس صاحب جريدة األنباء يف الربازيل، 
البرش  بعض  مقامه،  خيمة  رأسه  عىل  مهدمة  اوتاده،  كبده  يف  مغروسة  مقيم،  مغرتب 
يغرتب ويستطيع االغرتاب فريحل، ويقلع أوتاده، وبعضهم يتشّوق إىل االغرتاب، أنت 
يا أستاذ عبد اللطيف من البعض األّول، وأنا من البعض اآلخر، ولعّلك حتسدين، ولعّلي 
أحسدك، وكالنا كالذبابة مع اختالف املواقع، من صحن العسل املغطى بالشاش، لعّلني 
أختنق وأغرق يف العسل إن كان ّمثة عسل ولعّلك حتوم فوق الصحن، وحتسد الغارقني يف 

.احللو واملْر حتى اهلالك
ولذلك مل تكد وزارة اخلارجّية السورّية تعلن عن رغبتها يف اختيار مرّشحني لشغل 
وظائف رؤساء مكاتب اجلامعة العربّية يف اخلارج، حتى سارع يف ١٩٦٢/٢/١ إىل ترشيح 
نفسه، وتقدمي عرض بكفاءاته وخدماته أهناه بقوله: أزعم أّنني توّفرت عىل خدمة بالدي 
وعروبتي يف املجال الرسمي، ويف العمل الفكري، بكّل أمانة وصدق واتقان، وأرجو أن 

.يتاح يل االستمرار يف هذه اخلدمة، عن طريق جامعة الدول العربّية
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مؤّلفاته:
تاريخ جرح، بريوت، دار املكشوف، ١٩٤٤؛   -١
ط ٢، دمشق، اّتحاد الكّتاب العرب، ١٩٧٨. 

١٠ قصص.
آثار   ،٢ م  القّصة؛   ،١ م  الكاملة،  املؤّلفات   -٢
واالجتامع  السياسة  يف  مقاالت   ،٣ م  أدبّية؛ 
ومرشوعا كتابني؛ حتقيق: حسام اخلطيب*، 
القومي،  واِإلرشاد  الثقافة  وزارة  دمشق، 

.١٩٨٤-١٩٩٠

عن املؤلف:
يف  املعارص  العريب  األدب  سامي:  الكيايل،   -١

 ،١٩٦٨ املعارف،  دار  القاهرة،  سورية، 
ص ٣٨٧-٣٩١.

القّصة  رائد  الشايب،  فؤاد  عيسى:  فتوح،   -٢
 ،(١٩٨٣ متوز  (أيار  األديب  جمّلة   ،السورّية
السابق  املصدر  عن  ا  حرفيًّ نقل  ص ١٢-١٤. 
بعد  املؤّلف  حلياة  املعموالت  بعض  باستثناء 

سنة ١٩٥٠ وبقائمة أعامله.
لندن،  سبقوا،  رفاق  عبد:  ياسني  رفاعية،   -٣

رياض الرّيس، ١٩٨٩.

مقاالت:
املعرفة، كانون األول ١٩٨٣، ٢٦٢، ص ٧.  -١

املعرفة، أيلول ١٩٨٧، ١٩٩، ص ١٢٠.  -٢

ويف ١٩٦٢/٢/١٤ ّمتت موافقة وزير الثقافة عىل طلبه وقال: يؤسفنا أن يتقّدم األستاذ 
فؤاد الشايب، مدير اِإلرشاد القومي، بطلب تعيينه رئيًسا من عنارصها، عرف عنه اخللق 

القومي واِإلخالص يف العمل.
ولكّننا إزاء رغبته امللّحة، ملا ميكن أن يقّدمه لبالدنا من خدمات جىل يف ميادين خربها 

جيًدا، ومترس فيها طويًال، ملا يسعنا إّال النزول عند رغبته، واملوافقة عىل طلبه.
وإّنا لواثقون أّن بالدنا ستفيد منه كثًريا يف نطاق عمله اجلديد، كام أّننا نعترب أّن وجود 
.شخص مثل األستاذ فؤاد الشايب بني موّظفي اجلامعة العربّية، ضامنة قومّية وخلقّية يف آن واحد

ويف ١٩٦٦/١٢/٤ ّمتت املوافقة عىل إعارة املرحوم فؤاد الشايب إىل جامعة الدول العربّية 
ملّدة ثالث سنوات، ليعمل رئيًسا ملكتب اجلامعة العربّية يف بوينس ايرس، ويف أّول شباط 
١٩٦٧ التحق بعمله اجلديد، بعد أن زار األمانة العاّمة يف القاهرة، فاستقبلته اجلالية العربّية 
بحفاوة بالغة، ألّن شهرته كانت قد سبقته إىل هناك، وقد أمىض يف هذا العمل ثالث 
سنوات، تعّرض خالهلا للكثري من محالت املنّظامت الصهيونّية التي قامت بعّدة مظاهرات 
أمام مكتب اجلامعة، وهتّجمت عليه شخصًيا، وكانت إحداها يف ١٩٦٩/٩/٢ فأصيب عىل 

أثرها بنوبة قلبّية حاّدة، نجا منها بأعجوبة.

* [مقطع من عيسى فتوح: فؤاد الشايب، رائد القّصة السورّية، اآلداب، السنة ٤٣ (٥-٧) أيار متوز 
١٩٨٣، ص. ١٢-١٤؛ وسامي الكيايل: األدب العريب املعارص يف سورية، القاهرة، دار املعارف، ١٩٦٨، 

ص. ٣٨٧-٣٩٢].
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عبد الرحمن أحمد الرشقاوي
النوع األديب: كاتب قصص ومرسحّيات، روائي، شاعر.

والدته: ١٩٢٠ يف شبني الكوم، الدالتون، مرص.
وفاته: ١٩٨٧. 

اخلديوية،  فالثانوّية  ١٩٣٢-١٩٣٣؛  القاهرة،  املحّمدية،  االبتدائّية  املدرسة  يف  تعّلم  ثقافته: 
القاهرة، ١٩٣٧-١٩٣٨؛ فكّلية احلقوق، جامعة فؤاد األول، القاهرة، ١٩٤٢-١٩٤٣.

أديب  ١٩٤٥-١٩٤٦. حمّرر  الطليعة،  جمّلة  حترير  سنتني، رئيس  سطور: حمام ملّدة  يف  حياته 
مؤّسسة  مستشار  الغد.  جمّلة  حترير  عىل  مرشف  والشعب.  واجلمهورّية  املرصي  بجرائد 
األعىل  املجلس  يف  سكرتري  باألهرام؛  كاتب  اليوسف؛  روز  إدارة  جملس  رئيس  السينام. 
للفنون واآلداب. عضو كّل من مجعّية األدباء املرصّيني، واّتحاد الكّتاب املرصّيني، ونادي 
ونادي  أسيوية،  األفرو  الشعوب  ومنّظمة  العرب  والكّتاب  آسيويني،  األفرو  ومجعّية  القمل 
القّصة. زار كًال من لبنان (أكثر من مّرة) وسورية واألردن والعراق والسعودّية واجلمهورّية 
اليمنّية الدميقراطّية كام زار يف العامل غري العريب كًال من فرنسا وإنجلرتا واالّتحاد السوفيايت 
وفاز  وبلغاريا.  وإيطاليا  الدميقراطّية  وأملانيا  والسويد  وأمريكا  ورسيالنكا  واهلند  ورومانيا 
بجائزة الدولة التقديرّية يف اآلداب، ١٩٥٤؛ وحاز عىل وسام الفنون واآلداب من الطبقة 

األوىل وامليدالّية الذهبّية للفنون واآلداب، ١٩٥٤. متزّوج وله ثالثة أوالد.

السرية:
ولدُت بقرية الدالتون. ترّكزت الدراسة األوىل مبدرسة القرية ّمث يف مدرسة شبني الكوم 
االبتدائّية ّمث بالقاهرة مع األخوة الكبار. ابن مالك ريفي اشتغلت بالسياسة واحلياة األدبّية 
ّمث أن كنت طالًبا قبض عّيل بسبب نشاطي السيايس ضّد االحتالل الربيطاين. أصبحت 

رئيس حترير الطليعة سنة ١٩٤٥ وأغلقت العام ١٩٤٦ مث ّمت القبض عّيل.
شاركت يف إصدار جمالت أدبّية قبل الثورة وبعدها. دعوت إىل حركة حترير الشعر من 

القيود وجتديد األدب ودارت معارك أدبّية مع الدكتور طه حسني*.
خضت معارك جتديد الشعر واألدب العريب.

كنت أصغر أخويت وكانوا يقرأون األدب وهذا شّجعني وأثار خيايل، كذلك قراءة 
السري الشعبّية. قضيت سنة من ١٩٥٠-١٩٥١ عشت يف باريس أتابع احلركات األدبّية -  

املرسح. وقد ترمجت يل بعض األعامل إىل لغات أجنبّية وال سّيام رواية األرض.
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مؤّلفاته:
أ) شعر:

الكّتاب،  هيئة  القاهرة،  املعركة،  أرض   -١
١٩٥٢. جمموعة صور شعبّية.

ُترومان،  الرئيس  إىل  مرصي  أب  من  رسالة   -٢
مع   .١٩٥٣ احلديث،  الفّن  دار  القاهرة، 

مقّدمة ِإلبراهيم عبد احلليم.
من أب مرصي وقصائد أخرى، القاهرة، دار   -٣

الكاتب العريب، ١٩٦٨.

ب) روايات:
كتب  سلسلة  القاهرة،  صغرية،  أحالم   -١

للجميع/هيئة الكّتاب، ١٩٥٤. قصص.
كام   ،١٩٥٤ املرصّية،  النرش  دار  األرض،   -٢
سلسلة  اليوسف،  روز  دار  عن  أيًضا  صدر 

.١٩٥٤ ،كتب للجميع
قلوب خالية، القاهرة، الدار القومّية، سلسلة   -٣

.١٩٥٥ ،الكتاب املايس
العربّية،  الرشكة  القاهرة،  اخللفّية،  الشوارع   -٤

.١٩٥٨
الفّالح، القاهرة، عامل الكتب، ١٩٦٧.  -٥

التعاون،  دار  القاهرة،  جونسون،  إىل  رسالة   -٦
.١٩٦٧

الصعاليك، القاهرة، (د.ن)، ١٩٨٥.  -٧

ج) مرسحّيات:
مأساة مجيلة أو مأساة جزائرّية، القاهرة، دار   -١

املعارف، ١٩٦٢.
الفتى مهران، القاهرة، الدار القومّية، ١٩٦٦.   -٢

مرسحّية شعرية.
وطني عكا، القاهرة، دار الرشوق، ١٩٦٧.   -٣

مرسحية شعرية.
 .١٩٦٧ التعاون،  دار  القاهرة،  احلّرية،  متثال   -٤

مرسحية شعرية.
بن  احلسني  حياة  عن  مرسحّيتان  اُهللا،  ثأر   -٥
عيل: احلسني ثائًرا واحلسني شهيًدا يف جمّلدين، 

القاهرة، الدار القومّية، ١٩٦٩.
دار  القاهرة،  األمحر،  النرس  الدين:  صالح   -٦

املعارف، ١٩٧٦. مرسحّيتان شعرّيتان.
باألهرام،  القاهرة،  الفّالحني،  زعيم  عرايب   -٧

١٩٨٨. مرسحّية شعرّية.
English translation: Orabi leader of the 
fellahin, by Thorayah Mahdi Allam, Cairo, 
General Egyptian Book Organization, 
1989.

د) دراسات ومقاالت:
القّصة،  نادي  القاهرة،  شهيد،  إىل  رسالة   -١

الرشكة العربّية للطباعة والنرش (د.ت).
دار  القاهرة،  العاملي،  والسالم  باندونج   -٢

الفكر، ١٩٥٦.
حمّمد رسول احلرّية، عامل الكتب، ١٩٦٣.  -٣

 ،الفّضي الكتاب  سلسلة  أخي،  إىل  رسالة   -٤
.١٩٦٥

الدار  بريوت،  اِإلسالمي،  الفكر  يف  قراءات   -٥
القومّية - فرع بريوت، ١٩٧٢.

إسالمّية،  شخصّيات  التسعة،  الفقه  أئمة   -٦
بريوت، دار اقرأ، ١٩٨١.

دار  القاهرة،  املعّذب،  الفقيه  تيمية،  ابن   -٧
املوقف العريب، ١٩٨٣.

غريب،  مكتبة  القاهرة،  املّتقني،  إمام  عيل   -٨
جمّلدان، ١٩٨٤، ١٩٨٥.

عمر بن عبد العزيز: خامس اخللفاء، القاهرة،   -٩
مكتبة غريب، ١٩٨٧؛ بريوت، دار الكتاب 

العريب، ١٩٨٦.
مركز  القاهرة،  اخلطاب،  ابن  عمر  الفاروق   -١٠
الكتاب  دار  بريوت،  ١٩٨٧؛  األهرام، 

العريب، ١٩٨٨.
الصديق أّول اخللفاء، القاهرة، مكتبة غريب،   -١١

.١٩٨٧
القاهرة،  الرشقاوي،  الرمحن  عبد  مؤلفات   -١٢
 -١٩٨٧ للكتاب،  العاّمة  املرصية  اهليئة 

.١٩٨٨
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ه) مؤلفات أخرى:
خواطر  ثقافية،  رؤية  القمل:  يصمت  أن  قبل   -١
حرة، القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، ١٩٩٧

عن املؤلف:
العسييل، ثراية: أدب عبد الرمحن الرشقاوي،   -١
القاهرة، اهليئة املرصية العاّمة للكتاب، ١٩٩٥.
مرسح  يف  املقاومة  دالالت  سامية:  حبيب،   -٢
عبد الرمحن الرشقاوي، القاهرة، اهليئة املرصية 

العاّمة للكتاب، ١٩٩٧.
الرمحن  عبد  إعرتافات  مصطفى:  الغني،  عبد   -٣
الرشقاوي، القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، 

.١٩٩٦

مقاالت:
Comprendre, No. 126-15 juillet 1974 مع   -١

ببليوغرافيا. 

 Journal of Arabic Literature, 1976, 7,  -٢
p. 88.

ص ١٣٨؛   ،٣٧  ،١  ،١٩٨٨ ونقد،  أدب   -٣
١٩٨٨، ٢، ٤٣، ص ٤٧؛ ١٩٩٤، ١، ١٠٤، 

ص ٥٦.
شعر، ٤٩، كانون الثاين ١٩٨٨، ص ٩٠.  -٤

األهرام، ٢٠٠٢/١١/١٢، ص ٢٤.  -٥

مقابلة:
شعر، كانون الثاين ١٩٨٨، ٤٩، ص ٢٦.  -١

النعية:
اللواء، ١٩٨٧/١١/١٤، ص ٦٠. نعية وتقدير.  -١
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عيل أحمد الرشقاوي
النوع األديب: شاعر.

والدته: ١٩٤٨ يف املنامة، البحرين.
ثقافته: تعّلم يف مدرسة رأس الرمان االبتدائّية، املنامة، ١٩٥٥-١٩٦٢؛ فاحلورة اِإلعدادّية، 
الصحية،  املهن  مبعهد  التحق  ّمث  ١٩٦٥-١٩٦٧؛  الثانوّية،  فاملنامة  ١٩٦٣-١٩٦٤؛  املنامة، 

بغداد، ١٩٦٨-١٩٧١.

حياته يف سطور: فّني خمترب بيطري لوزارة التجارة والزراعة. عضو كّل من أرسة فّناين 
أقام  أّوال.  ومرسح  والكّتاب،  األدباء  وأرسة  تشكييل)  وفّن  موسيقى  (مرسح  البحرين 
بالعراق ثالث سنوات وزار يف سنة ١٩٦٨ كًال من دمشق ولبنان والكويت واِإلمارات 
وهولندا  واملانيا  وفرنسا   (١٩٨١) بريطانيا  زار  أوروبا  ويف  والسعودّية.  ومرص  واجلزائر 

(١٩٨٥). متزّوج وله ثالث بنات.

السرية:
بيئة  يف  احلياة.  إىل   عيل منها  خرج  التي  األوىل  الرصخة  عام  هو   ١٩٤٨ العام 
عّلمته  غواص  ابنة  والدته  األزرق،  يف  الدخول  علمه  سمك  صّياد  والده  بحرّية، 
١٩٥٥ دخل املدرسة وبعدها بعام شارك  احلكايات الشعبّية واخلرافات املتداولة. العام 
الثالثي  للعدوان  الرافض  موقفها  عن  البحرين  فيها  عّبرت  التي  الشعبّية  االنتفاضة  يف 
عىل مرص. يف الصف الثاين ابتدائي قرأ كل ما ميّر أمامه من أوراق صحف يف الشوارع. 
الصف  يف  رمضان.  شهر  يف  األطفال  يرّددها  التي  األغاين  كلامت  تغيري  يف  بدأ  وأيًضا 
ومل  منواله.  عىل  يكتب  وبدأ  ربيعة  أيب  بن  عمرو  ديوان  عىل  حصل  ابتدائي  اخلامس 

الكتابة. عن  يتوّقف 
ما  كّل  يقرأ  كان  الشايب.  القاسم  وأبو  وشوقي  إبراهيم  بحافظ  أعجب  املدرسة  يف 
تلك  ويف  زيدان.  جرجي  روايات  القدوس*،  عبد  إحسان  قّباين*،  نزار  عليه،  حيصل 
الفرتة كتب قصائده عن فلسطني وعن عيل بن أيب طالب وعن الكشافة التي كان حيمل يف 
دخوهلا ومل يستطع بسبب فقره اضافة إىل شقاوته يف املدرسة. يف الثاين اعدادي قرأ ألّول 
مّرة ما يكتبه أمام التالميذ بتشجيع من األستاذ خالد املحادين الشاعر والقاّص األردين 

الذي كان مدّرًسا للغة العربّية يف البحرين آنذاك.
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العربّية.  بالوحدة  حتتفي  التي  الطّالبية  املظاهرات  يف  وشارك  املعّلقات  قرأ  املدرسة  يف 
أعجب بقصائد نزار قّباين يف احلّب. فكتب العرشات من القصائد دون أن يعيش احلب. 

طبًعا مل تكن قصائًدا باملفهوم احلقيقي. بقدر ما هي كتابات مراهق حيمل أن يكون شاعًرا.
يف سنة ١٩٦٥-١٩٦٦ تعّرف عىل جتارب الشعر احلديث فقرأ السّياب* والبيايت وصالح 
عبد الصبور* إضافة إىل تعّلقه بكتابات سالمة موسى وساطع احلرصي. ويف سنة ١٩٧٧ قرأ 
سارتر وكامو وتأّثر بالفلسفة الوجودّية إّال أّن العام ١٩٦٧ عام نكسة حزيران هذه النكسة 
كانت حيوّية شخصّية له. حيث ما كان يؤمن به أصبح رماًدا. من هنا كان ال بّد من 

البحث عن بديل للخط الفكري الذي انتهجه. وكان هذا البديل هو االشرتاكية العلمّية.
القصص  عرشات  كتب  ينرشها.  مل  التي  املقاالت  من  الكثري  كتب  الفرتة  هذه  يف 
والروايات غري الناضجة والقصائد الطويلة التي تبحث أو تطرح وعًيا متقدًما لفهم حركة 
املجتمع والتاريخ. إّال أهنا بقت كتجارب مل تر النور. يف سنة ١٩٦٨ بعد أن ختّرج من املدرسة 
وزارة  يف  توّظف  جتربة.  أول  وبعد  حتية  باب  ويف  الكويتّية  الطليعة  جمّلة  يف  مّرة  أّول  نرش 
الصحة قسم املخترب. وقبل احلصول عىل وظيفة فّني خمترب اشتغل عامًال يف مصنع الببيس 
كوال وهناك ذاق املّر ورغم أّن له جتارب سابقة يف اجازات املدارس حيث عمل كمساعد 
نّجار وبناء وعامل يف الطرق وجرسون إّال أّن الوعي الطبقي ازداد يف مصنع الببيس، حيث 

العمل ١٢ ساعة متواصلة ليًال أو هناًرا.
يف الثاين اعدادي تعّرف عىل أحد الشباب الذين يكتبون شعًرا، وهو عبد احلميد القائد 
فكانا مًعا يقرآن ويقومان مبساجالت شعرّية أمام أحد دكاكني حي (احلورة). يف سنة ١٩٦٨ 
تعّرف عىل يعقوب املحرقي الذي كان يكتب شعًرا. فشكل الثالثة مًعا جتارب شعرّية متقربة 

من اهلموم.
يف هناية العام ١٩٦٨ سافر إىل بغداد يف دورة ملدة ٣ سنوات، وهناك تعّرف عىل أحد 
الشباب من الذين كانوا يكتبون شعًرا وهو أمحد الشمالن. وآخر هو راشد نجم. استفاد 
منهام يف بعض قضايا الشعر، وأرسل من بغداد أّول قصيدة له، فنرشت يف جريدة األضواء 
يف  فنرشت  البحرين  هنا  جمّلة  إىل  قصيدة  أرسل  قصرية  بفرتة  بعدها  القّراء.  صفحة  ويف 

صفحة خاصة.
أغلب  نرش  الكويت  ويف  وبريوت.  واألردن  ودمشق  الكويت  إىل  سافر  بغداد  من 
قصائده يف جمّلة االحتاد الوطني لطلبة الكويت وجمّلة الطليعة الكويتّية. يف عام ١٩٦٩ ويف 
الصيف تعّرف عىل شعراء البحرين، عيل عبد اهللا خليفة وقاسم حداد* وعلوي اهلاشمي 
والكّتاب  األدباء  أرسة  إىل  انضّم   ١٩٧٠ عام  يف  وغريهم.  املاجد  حممد  القّصة  وكاتب 
الشعرّية  احلركة  من  الثاين  الصف  القائد،  احلميد  وعبد  املحرقي  ويعقوب  هو  وشّكل 

اجلديدة يف البحرين.
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مؤّلفاته:

أ) شعر:
أرسة  البحرين،  القحط،  مواسم  يف  الرعد   -١

األدباء، ١٩٧٥.

نخلة القلب، بغداد، وزارة الثقافة واِإلعالم،   -٢

.١٩٨١

البحرين،  اجلديدة،  وليد  بن  ضاحي  تقاسيم   -٣

.١٩٨٢

الظهاري،  و(ب) شمس  فالن  يا  (أ) أفا   -٤

١٩٨٣. يف اللغة العامّية. باالشرتاك مع فتحية 

عجالن.

هي اهلجس واالحتامل، بريوت، دار الفارايب،   -٥

.١٩٨٣

السجن  يف  فكتب  الطّاليب  نشاطه  بسبب  اعتقل  بغداد  من  ختّرجه  بعد   ،١٩٧١ عام 
بعض قصائده. عام ١٩٧٢ وقبل زواجه اعتقل ثانية بسبب نشاطه العّمايل يف وزارة الصحة. 

يف هناية سنة ١٩٧٢ تزّوج من الشاعرة فتحّية عجالن واعتقل ملّدة ٤ سنوات كاملة.
جمموعته الشعرّية األوىل الرعد يف مواسم القحط صدرت وهو يف السجن عام ١٩٧٥. 
يف آخر اعتقال له، أربع سنوات، كتب جمموعات يف السجن: هي اهلجس واالحتامل ورؤيا 
الفتوح ونخلة القلب وجمموعة بالشعر العامي آفا يا فالن ومرسحّية شعرّية النزيف التي مل 

تنرش حتى اآلن.
كفني  كامل  اهللا  عبد  الدكتور  عيادة  يف  اشتغل   ١٩٧٩ سنة  السجن  من  خروجه  بعد 
خمترب. ويف هذه الفرتة كتب قصائد لألطفال ومرسحّيته الشعرّية للفتيان مفتاح اخلري. يف عام 
١٩٨٠ توّظف يف وزارة التجارة والزراعة قسم املخترب يف املستشفى البيطري وكتب يف هذه 
الفرتة تقاسيم ضاحي بن وليد اجلديدة واملزمور ٢٣ لرحيق املغتني شني. يف عام ١٩٨١ بعث 
يف دورة خمترب يف عدة مدن من بريطانيا حيث قام برتمجة جمموعة من مرسحّيات األطفال 

والكثري من القصائد عن اللغة االنجليزّية وكتب ديوانان (ديوانني؟). 
منذ بداية العام ١٩٨٢ بدأ يف نرش جمموعاته الشعرّية املرتاكمة، فصدرت كّل من تقاسيم 
ضاحي بن وليد اجلديدة عىل حسابه اخلاص يف البحرين، ونرشت له بغداد نخلة القلب 
ونرشت  بنرشها.  السعودّية  يف  العلوم  ودار  البحرين  يف  الغد  دار  اشرتكت  الفتوح  ورؤيا 
له دار الفارايب بالتعاون مع املكتبة الوطنّية يف البحرين هي اهلجس واالحتامل واملزمور ٢٣ 
األطفال  شجرة  لألطفال  قصائده  طبع  عىل  وافقت  اِإلعالم  وزارة  شني،  املغتني  لرحيق 
يا  آفا  املجموعات  بقية  أما  اخلري.  مفتاح  مرسحّيته  له  طبع  أّول  مرسح  العصافري،  وأغاين 
فالن وللعنارص شهادهتا أيًضا أو املذبحة ومشاغل النورس الصغري كلها طبعها عىل حسابه 

اخلاص ومل يسرتجع تكلفة الطباعة.
كتب عن جتاربه الدكتور الشاعر علوي اهلاشمي يف رسالة املاجستري (ما قالته النخلة 

للبحر) ويف أطروحة الدكتوراه عن الشعر املعارص يف البحرين دراسة أسلوبّية.
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العروبة،  الغد،  دار  البحرين،  الفتوح،  رؤيا   -٦
ودار العلوم، ١٩٨٣.

املزمور ٢٣ لرحيق املغتني شني، بريوت، دار   -٧
الفارايب، ١٩٨٣. نظم ما بني ١٩٨٠-١٩٨١.

شجرة األطفال، البحرين، املطبعة احلكومّية،   -٨
١٩٨٤. شعر لألطفال.

مفتاح اخلري، البحرين، املحّرق، مرسح أّول،   -٩
.١٩٨٤

للعنارص شهادهتا أيًضا أو املذبحة، البحرين،   -١٠
.١٩٨٦

املطبعة  البحرين،  الصغري،  النورس  مشاغل   -١١
الرشقّية، ١٩٨٧.

ذاكرة املواقد، البحرين، املطبعة الرشقّية، ١٩٨٨.  -١٢
احلكومّية  املطبعة  البحرين،  العصافري،  أغاين   -١٣

(د. ت.). شعر لألطفال.
خمطوطات غيث بن الرياعى، البحرين، املطبعة   -١٤

الرشقّية، ١٩٩٠.
األدباء،  أرسة  البحرين،  القرموز،  مائدة   -١٥

.١٩٩١
واعرباه، البحرين، (د.ن)، ١٩٩١.  -١٦

 .١٩٩٣ نون،  مكتبة  البحرين،  أصداف،   -١٧
(بالعامية).

بر وبحر (مواويل)، البحرين، ١٩٩٧. (بالعامية).  -١٨
لولو وحمار، (اجلزء االول)، البحرين، ١٩٩٨.   -١٩

(بالعامية)
الوعله بريوت، (د.ن)، ١٩٩٨.  -٢٠

كتاب الشني، البحرين، (د.ن)، ١٩٩٨.  -٢١
 .٢٠٠٠ (د.ن)،  البحرين،  صيف،  سواحل   -٢٢

(بالعامية).
(د.ن)،  ٢٠٠١.  البحرين،  عشق،  برايح   -٢٣

(بالعامية).
(د.ن)،  البحرين،  الروح،  شمس  حوار   -٢٤

٢٠٠١.(بالعامية).
لولو وحمار، (اجلزء الثاين)، (د.ن)، البحرين،   -٢٥

٢٠٠١. (بالعامية).
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